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Saúde planeja 3 mil 
cirurgias eletivas até o 
fim do ano

Ações sociais beneficiam 
697 mil pessoas em todo 
o Rio Grande do Norte

Governo investe R$ 87 
milhões na ampliação de 
40 escolas estaduais

ATENDIMENTO. 4 E 5 | Meta é investir 
R$ 6,1 milhões na realização dos 
procedimentos eletivos. Cirurgias foram 
suspensas no último mês de março 
devido à necessidade de destinar leitos 
para pacientes com a Covid-19

SOCIAL. 8 E 9 | Atividades dos programas 
“RN+ Unido”, “RN Chega Junto” e “RN+ 
Protegido” alcançaram mais de 232 mil 
famílias potiguares desde o início da 
pandemia, com investimento de R$ 22 
milhões

EDUCAÇÃO. 3 | Recursos foram aplicados 
em projetos de recuperação da escolas, 
o que incluí obras de reparo, entrega 
de equipamentos de pesquisa, além da 
climatização das unidades de ensino 
que foram contempladas

RN ganha reforço de 1 mil 
novos policiais militares
SEGURANÇA. 4 | Servidores da Segurança Pública recém-formados concluíram em novembro 
passado o curso de formação de praças, o que representa a primeira turma de policiamento 
ostensivo em 15 anos. Governadora Fátima Bezerra confirmou convocação de outros 340 
concursados da PM, ainda no início de 2021, para nova turma preparatória de policiais
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“Essa lei vem no sentido de 
criar políticas de desen-
volvimento e incentivos, 

simplificar e fortalecer o setor com 
compras governamentais, estimu-
lando o crédito e a inovação. Criar 
esse ambiente é fundamental para o 
desenvolvimento econômico susten-
tável dos pequenos negócios, princi-
palmente agora, quando este setor 
está tão fragilizado. Que venham ou-
tras contribuições, e que possamos 
ter uma lei moderna e aplicável junto 
a esta nova realidade”. A declaração 
é da governadora Fátima Bezerra, 
no dia 29 de outubro, ao sancionar a 
Lei Geral das Micro e Pequenas Em-
presas no Rio Grande do Norte, apro-
vada recentemente pela Assembleia 
Legislativa. 

Em ato solene no auditório do 
Sebrae, em Natal, Fátima Bezerra 
registrou que em 2018 assumiu o 
compromisso de enviar o projeto à 
Assembleia Legislativa e hoje estava 
sancionando a nova legislação. “Vol-
to aqui para dizer que palavra dada 
é palavra cumprida! Após 13 anos, o 
Rio Grande do Norte tem legislação 
para um setor que reúne mais de 200 
mil empresas, e é quem mais empre-
ga. A nossa lei é a mais moderna do 
Brasil, pois incorpora a economia 
solidária e as compras governamen-
tais”, ressaltou a chefe do Executivo.

A avaliação foi referendada pelo 
diretor-técnico do Sebrae nacional, 
Bruno Quick. “Esta data é simbólica. 
Marca um momento de construção 
de um Estado diferente. Temos aqui 
o resultado de uma situação de cau-
salidade, de muitos esforços. Apren-
demos, aqui no Rio Grande do Norte, 
para levar para o resto do país”, afir-
mou Bruno. 

O diretor nacional do Sebrae 
também considerou que a lei “vai 
construir o Rio Grande do Norte e 
repercutir junto aos demais estados’’. 
Não é pouca coisa. É de muita rele-
vância para a construção da nação 
brasileira. Parabéns à governadora! 
Esta lei é um marco que pode e deve 

ser melhorada, assim como foi a lei 
nacional, sempre buscando o aper-
feiçoamento. O Rio Grande do Norte 
é um exemplo para difundirmos para 
o país”. Para Zeca Melo, superinten-
dente do Sebrae, é o reconhecimento 
da importância de mais de 200 mil 
empresas do Rio Grande do Norte. 
“Quem mantém empregos no estado 
são as micro e pequenas empresas, 
aquelas com menos de 20 empre-
gados, e, entre elas, principalmente 
aquelas com até quatro empregados”, 
declarou Melo.

Já o deputado Kleber Rodrigues, 
relator do projeto na Assembleia Le-
gislativa e presidente da “Frente Parla-
mentar de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas”, reforçou que a sanção “é 
cumprimento de compromisso assu-
mido com setor empresarial e que o 
setor se beneficia por que passa a ter 
agilidade e flexibilidade para operar e, 
em consequência, vamos gerar mais 
empregos e riqueza em nosso estado”.

O reconhecimento à importância 

da nova legislação também parte 
do presidente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
do RN (Fecomércio) e presidente do 
Conselho Deliberativo do Sebrae, 
Marcelo Queiroz. “Quero ser porta-
dor de um agradecimento profundo 
deste segmento da nossa economia. 
Hoje, vivenciamos um ato digno de 
grandes governantes e merece nos-
so agradecimento. Esperamos uma 
recuperação rápida e forte da econo-
mia. Agora, 200 mil empresas do RN 
irão se fortalecer e gerar novos negó-
cios. Uma luta antiga das pequenas 
empresas que são as mais próximas 
da população e dão o primeiro em-
prego. Temos certeza que a partir de 
hoje o RN será muito mais empreen-
dedor”, resumiu Queiroz. 

Na solenidade a governadora esta-
va acompanhada do vice-governador 
Antenor Roberto, secretários de Esta-
do do Gabinete Civil, Raimundo Alves, 
do Desenvolvimento Econômico, Jai-
me Calado, do Turismo, Ana Costa, do 

Trabalho, da Habitação e da Ação So-
cial, Iris Oliveira, da Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, da Infraestrutura, 
Gustavo Rosado, secretários-adjun-
tos de Desenvolvimento Econômico, 
Haroldo Azevedo Filho, de Adminis-
tração, George Câmara, o Controlador 
Geral do Estado, Pedro Lopes, Procu-
rador Geral do Estado, Luiz Antônio 
Marinho, além de diretores da Junta 
Comercial do RN (Jucern) e da Agên-
cia de Fomento do RN (AGN).

Também prestigiaram o ato os 
deputados estaduais, Francisco Me-
deiros e Hermano Morais, os presi-
dentes da Federação das Indústrias 
do RN (Fiern), Amaro Sales, e da Fe-
deração das Associações Comerciais, 
Itamar Maciel, do sistema Faern/
Senar, José Vieira, da Associação Co-
mercial de Mossoró (Acim), Vilmar 
Pereira, diretor técnico do Sebrae-RN, 
João Hélio, superintendentes do Ban-
co do Nordeste do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal e representante 
do Banco do Brasil. 

Fátima sanciona Lei Geral para as 
Micro e Pequenas Empresas no RN
NEGÓCIOS |  Nova legislação potiguar é focada nas políticas de desenvolvimento e desburocratização, compras governamentais, estímulo à inovação, estímulo ao crédito e capitalização de 
incentivos tributários, economia solidária e cooperativismo, além de educação empreendedora; medida vai beneficiar mais de 200 mil negócios instalados em todo o Rio Grande do Norte

Governadora Fátima Bezerra avalia que a lei das micro e pequenas empresas é moderna e vai impactar o setor que mais gera empregos no RN

n Compras Gover-
namentais - Abertura de 
licitações de até R$ 150 mil 
com participação exclusiva 
de MPEs e previsão de 
subcontratação do objeto 
licitado por pequenas 
empresas

n Fiscalizações - 
Dupla visita de fiscalização, 
que deverá ter natureza 
prioritariamente orienta-
dora

n Desoneração 
- Criação do Plano de 
Incentivo Tributário e de 
Infraestrutura, voltado para 
micro e pequenas empresas 
e Microempreendedor 
Individual que atuam nas 
áreas de turismo, inova-
ção, economia solidária, 
impacto social, negócios 
industriais, agronegócio 
de exportação e educação 
empreendedora; equipara-
ção do teto estadual ao teto 
nacional do Simples: R$ 4,8 
milhões.

n Crédito - Criação 
de Fundo de Capital de Ris-
co para capitalização das 
microempresas, empresas 
de pequeno porte e demais 
equiparadas, assim como 
manutenção permanente 
de um programa estadual 
de microcrédito.

n Educação 
Empreendedora - Inserção 
de ações pedagógicas nas 
escolas para o desenvol-
vimento de uma cultura 
empreendedora

MUDANÇAS
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O Governo do Rio Grande do 
Norte iniciou o processo de 
ampliação de 40 escolas em 

todo o Estado. O investimento é de R$ 
87 milhões com recursos do emprés-
timo junto ao Banco Mundial, a ins-
tituição financiadora do Programa 
Governo Cidadão, que é gerenciado 
pela Secretaria Estadual de Gestão de 
Projetos e Metas de Governo e Rela-
ções Institucionais (SEGRI).

Uma das escolas contempladas 
é a Escola Zila Mamede, no conjunto 
Pajuçara, na Zona Norte de Natal. A 
unidade está 70% executada e será 
concluída em dezembro próximo. A 
unidade atende 700 alunos e conta 
com 10 salas de aula, biblioteca, cozi-
nha, refeitório, três laboratórios, anfi-
teatro, salas para professores e admi-
nistração, quadra de esportes coberta. 

Em outra unindade comtempla-
da, a Escola Estadual Vale do Pitim-
bu, que atende 205 alunos do ensino 
fundamental 1, agora conta com es-
trutura nova, moderna, laboratórios 
de ciências e robótica, e oferece edu-
cação especial. No conjunto Cidade 
Satélite, o programa de reformas 
beneficia a Escola Estadual Djalma 
Aranha Marinho que atende alunos 
do ensino fundamental 1 e 2 e da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
no período noturno. A unidade tem 
596 alunos, 8 salas de aula, salas de 
vídeo, artes, biblioteca, sala de pro-
fessores, laboratórios de informática 
e ciências. 

O secretário de Educação Getúlio 
Marques explicou que, além de am-
pliar os espaços e oferecer instalações 
adequadas, as reformas nas escolas 
valorizam o professor e a comunidade.

Governo investe R$ 87 milhões na 
ampliação de 40 escolas estaduais
EDUCAÇÃO | Investimentos são aplicados em obras de reestruturação, além da entrega de equipamentos laboratoriais e na climatização das unidades de ensino contempladas pelos 
recursos. Secretaria Estadual de Educação e Cultura também adotou medidas e soluções com recursos digitais e físicos de aprendizagem para atividades não-presenciais de ensino

Governo do Estado promoveu diversas ações para garantir educação de qualidade aos alunos              Secretário de Educação, Getúlio Marques

Diante da pandemia, o Gover-
no do Rio Grande do Norte promo-
veu diversas ações para garantir 

Ensino remoto 
durante a pandemia

Retomada 
das atividades 
escolares no RN

SEEC distribui 230 
mil kits aos alunos

educação de qualidade para os 
alunos da rede pública de ensino. 
A Secretaria Estadual de Educação 
e Cultura (SEEC) adotou medidas 
e soluções com recursos digitais 
e físicos de aprendizagem para as 
atividades não-presenciais nas es-
colas estaduais.

Segundo a SEEC, as atividades 
não-presenciais foram divididas 
em segmentos digital, impresso, ra-
diofônico e televisivo. Um ambien-
te virtual foi criado para concentrar 
as atividades por meio da Escola 
Digital. Por meio do SIGEduc, os 
professores formaram turmas com 
seus alunos para compartilharem 
conteúdos didáticos. Ao todo, mais 
de 90 mil turmas já foram abertas 
no SIGEduc, com aulas, revisões, 
fóruns interativos e participação 
dos alunos.

Além disso, a SEEC lançou 
aplicativos voltados para facilitar 
a interação entre estudantes e 
professores, durante o período de 
distanciamento social, contribuin-
do também para o processo de 
aprendizagem. Disponíveis para 
os sistemas Android e IOS, os apps 
“EducaRN em Ação” e “Conferên-
cia SIGEduc RN” são gratuitos e 
tratam-se de ferramentas digitais 

cujo objetivo é possibilitar o acesso 
de conteúdos educacionais, bem 
como atuar como uma ponte que 
colabore com a comunicação à 
distância entre estudantes e pro-
fessores. 

As aulas também alcançaram a 
televisão. Foi assinado contrato de 
prestação de serviço com a Band 
Natal para a transmissão de aulas 
na TV. Ao todo, serão transmiti-
das 242 aulas gravadas e outros 
16 aulões produzidos por mês. As 
transmissões televisivas permitem 
a exibição de conteúdos para os 
alunos do ensino fundamental, 
médio e da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), além dos aulões pre-
paratórios para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM).

Em Caicó e Macau, outra ferra-
menta utilizada para as atividades 
não presenciais é o rádio. O progra-
ma EJA em Ação, levado ao ar de 
segunda a sexta-feira pela Rádio 
Rural de Caicó, tem levado conteú-
do da educação de jovens e adultos 
para os lares dos estudantes. Ainda 
de acordo com a SEEC, para quem 
não tem acesso, os alunos rece-
beram conteúdos impressos, que 
foram entregues em casa ou retira-
dos na sede da escola. 

O Conselho Estadual de Edu-
cação apresentou em outubro 
as diretrizes para retomada das 
atividades presenciais nas escolas 
da rede pública estadual. O docu-
mento tem por objetivo subsidiar 
a elaboração de protocolos com 
orientações normativo-pedagógi-
cas e de biossegurança em todos 
os sistemas de educação do Estado 
e municipais do Rio Grande do 
Norte. A retomada das aulas pre-
senciais nas escolas públicas da 
rede estadual está marcada para o 
dia 1º de fevereiro de 2021.

A carga horária relativa aos 
25% restantes do ano letivo de 
2020 será cumprida no período de 
1º de fevereiro até 12 de março de 
2021, com a efetivação do ensino 
híbrido, associando atividades 
presenciais e não presenciais.

As diretrizes para a retomada 
das aulas são fruto de discus-
sões entre instituições de ensino 
e entidades públicas e privadas 

ligadas ao ensino potiguar. O co-
letivo iniciou as discussões para 
elaboração do documento na 
segunda quinzena de julho. De 
acordo com o texto publicado, que 
contempla o Sistema Estadual de 
Ensino, todas as unidades escola-
res devem desenvolver atividades 
não presenciais relativas aos perí-
odos de suspensão das atividades, 
previstos nos Decretos Estaduais, 
computando o percentual de 75% 
da carga horária mínima de 800 
horas, correspondente ao ano leti-
vo de 2020, independentemente do 
quantitativo de dias letivos indica-
dos no calendário escolar, até o dia 
18 de dezembro de 2020.

A suspensão das atividades 
presenciais nas centenas de esco-
las administradas pela Secretaria 
de Estado da Educação, da Cultura 
e do Lazer (SEEC/RN) não impedi-
ram que os alunos nelas matricula-
dos tivessem acesso à alimentação. 
Com investimentos em torno de R$ 
9,8 milhões, o Governo do Estado 
viabilizou, através da SEEC/RN, a 
distribuição de 230 mil kits de ali-
mentação escolar. Cada estudante 
das 615 escolas da rede estadual 
de ensino foi beneficiado e, neste 
mês, irão receber um novo kit de 
alimentação.

“Essa é a maior operação feita 
pela Educação do RN. Tivemos um 
primeiro momento, a entrega dos 
24 mil kits aos alunos em vulnera-
bilidade social, para entendermos 
e aprimorar a logística nas entre-
gas. Por determinação da gover-
nadora, elevamos esse número e 
concluímos a entrega de 216 mil 
kits, um para cada aluno, dando o 
apoio necessário às famílias que 
estão com os alunos em casa”, frisa 
Getúlio Marques, titular da SEEC.
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O Governo do Estado lan-
çou programa para am-
pliar a capacidade do 

serviço de cirurgias eletivas. A 
meta é investir R$ 6,1 milhões 
para a promoção de três mil ci-
rurgias até dezembro. Os proce-
dimentos cirúrgicos foram sus-
pensos no último mês de março 
em razão da necessidade de se 
destinar leitos para pacientes 
que contraíram a Covid-19. 

Ao anunciar o novo progra-
ma, batizado de “Mais cirurgias, 
mais saúde”, o secretário de Es-
tado da Saúde Pública, Cipriano 
Maia, informou que a adminis-
tração estadual está investindo 
recursos próprios para viabili-
zar as cirurgias em 12 hospitais 
da rede pública estadual, aten-
dendo todas as regiões do Rio 
Grande do Norte.

“Estamos ampliando as ci-
rurgias feitas com recursos do 
SUS e pela rede credenciada 
com oferta de procedimentos 
em todos os hospitais regionais. 
Vamos priorizar as que têm 
maior tempo de espera”, decla-
rou o secretário.

Cipriano disse, também, que 
por orientação da governadora 
Fátima Bezerra a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Se-
sap) intensificou as ações para 
melhorar a assistência à saúde. 
“Estruturamos as unidades hos-
pitalares com equipamentos e 
insumos, através do programa 
Governo Cidadão, com finan-
ciamento do Banco Mundial, e 
emendas parlamentares, e defi-
nimos equipes de pessoal para 
atender a demanda”. A estima-
tiva da Sesap é de que 18 mil 
pessoas aguardam por cirurgias 
eletivas como as de hérnia, ve-
sícula e histerectomias.  O  pro-
grama terá prosseguimento nos 
próximos anos. “Atingiremos 
um novo patamar na assistência 
à saúde com redução do tempo 
de espera e de riscos às pessoas”, 
pontuou Cipriano Maia. Para o 
melhor atendimento à popula-
ção é preciso que os municípios 
se somem ao esforço da gestão 
estadual fazendo o cadastro dos 
pacientes no site do Regula RN.

Governo do Estado planeja 3 mil cirurgias até o fim do ano
SAÚDE | Meta é investir R$ 6,1 
milhões para as intervenções 
médicas. Procedimentos 
cirúrgicos foram suspensos no 
último mês de março devido à 
necessidade de destinar leitos 
para pacientes que contraíram a 
Covid-19

Sesap está investindo recursos próprios para viabilizar 
as cirurgias em 12 hospitais da rede pública estadual, 

atendendo todas as regiões  potiguares

 Governo do Rio Grande do Norte já empenhou R$ 
236,8 milhões no combate à pandemia da Covid-19

O Governo do Estado segue 
com o plano de reversão dos lei-
tos para tratamento da Covid-19 
para o atendimento de casos de 
outras patologias no Rio Grande 
do Norte. O processo se dá acom-
panhando a diminuição sustenta-
da de casos e óbitos relacionados 
ao novo coronavírus.

Após realizar a reversão de 20 

Governo 
amplia rede de 
atendimento 
hospitalar

leitos de UTI no Hospital Regio-
nal Tarcísio Maia, em Mossoró, 
o plano segue agora no Hospital 
Central Coronel Pedro Germano, 
o Hospital da PM, localizado na 
capital do estado. O processo de 
reversão dos leitos aponta para 
um legado dos investimentos fei-
tos na rede pública de saúde, com 
a abertura de mais de 300 leitos 
de UTI desde março.

“Primeiro, é preciso destacar 
o grande papel cumprido pelos 
profissionais do Tarcísio Maia no 
enfrentamento à Covid-19 em um 
dos epicentros da doença no esta-
do. Agora, os investimentos que 
foram feitos para a instalação dos 
leitos, que estavam judicializados 
desde 2012 sem serem abertos, 

ficarão como legado para atender 
toda a região. Foi uma escolha 
da nossa gestão aplicar os recur-
sos na rede SUS, diferente de um 
hospital de campanha que seria 
desmobilizado agora”, afirmou a 
governadora Fátima Bezerra.

O Governo do Estado e a 
Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) desataram os nós 
das falhas estruturais para a saú-
de potiguar. A rede de atendimen-
to público já adquirida ao longo 
do enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 duplicou o número 
de leitos de internação crítica 
– Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Isso foi possível porque as 
duas regiões vêm apresentando 
redução no número de casos da 

doença, o que levou à desativação 
de muitos dos serviços criados 
emergencialmente.

O Governo do Estado já em-
penhou R$ 236,8 milhões no com-
bate à pandemia da Covid-19. Os 
investimentos foram para ope-
racionalização de leitos, compra 
de material médico hospitalar 
e laboratorial, Medicamentos e 
Material de Limpeza e outros In-
sumos, contratação de pessoal, 
plantões médicos, entre outras 
ações. Importante ressaltar que 
esse valor está dentro do Fundo 
Estadual de Saúde de orçamento 
destinado ao enfrentamento do 
novo coronavírus e que envolve 
verbas estadual, federal e advinda 
de doações. 

RECURSOS TOTAL DE LEITOS PARA COVID-19 NO RN

• R$ 39,9 milhões com contratos de Locação e Operacionalização de 
Leitos de UTI

• R$ 61 milhões de reais com Material Médico Hospitalar e Laborato-
rial, Medicamentos e Material de Limpeza e outros Insumos; 

• R$ 45 milhões de reais com contratação de pessoal temporário da 
área da saúde; 

• R$ 21 milhões de reais com EPI; 
• R$ 17,9 milhões de reais com aquisição de equipamentos hospitala-

res e laboratoriais; 
• R$ 12,1 milhões de reais com Transferências a Fundos Municipais 

de Saúde do RN; 
• R$ 11,1 milhões de reais com contratos de serviços de manutenção 

de equipamentos hospitalares e outros serviços; entre outros.

1° Região (Agreste) - Total = 11 

5 UTI | 6 clínicos.  

2° Região (Oeste) - Total = 147 

81 UTIs | 61 clínicos | 5 estabilização  

3° Região (Mato Grande) - Total = 22 

10 UTIs | 10 clínicos | 2 estabilização  

4° Região (Seridó) - Total = 61 

35 UTIs | 26 clínicos  

5ª Região (Potengi/Trairí) - Total = 12 

6 UTIs | 4 clínicos | 2 estabilização 

6° Região (Alto Oeste) - Total = 24 

10 UTIs | 12 clínicos | 2 estabilização 

7ª Região (Metropolitana) - Total = 294 

177 UTIs | 111 clínicos | 6 estabilização 

8ª Região (Vale do Açu) - Total = 6 

4 clínicos | 2 estabilização 

INVESTIMENTOS DO RN COM A ÁREA DE SAÚDE 
(DADOS ATÉ 6 DE NOVEMBRO)

LEITOS COVID-19 NO RN
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A proposta de criação do Progra-
ma de Recuperação de Créditos 
Tributários (Refis), elaborada 

pelo Governo do Estado, foi aprovada 
no dia 21 de outubro na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte. O 
programa permite a renegociação de 
dívidas referentes a tributos de compe-
tência do Estado com descontos que 
chegam a até 95% sobre multas e juros. 
O montante devido por pessoas físicas e 
jurídicas poderá ser parcelado em até 60 
meses e a adesão ao Refis pode ser feita 
até o dia 30 de novembro. 

A renegociação é válida para em-
presas e pessoas físicas com débitos 
relativos ao Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS) e ao Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automoto-
res (IPVA). 

O benefício também envolve as 
empresas que estão em processos de 
cobrança judicial e deverá abreviar o 
tempo de negociação, já que os proce-
dimentos são simplificados, dispensan-
do os questionamentos e impugnações 
comuns em processos jurídicos. 

“Esse novo Refis representa uma 
oportunidade para aqueles contri-
buintes que acabaram acumulando 
débitos de ICMS durante a pande-

mia de se regularizarem. Contempla 
também os débitos de ICMS e IPVA 
que são anteriores a 2019”, destaca 
o secretário estadual de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier. Segundo ele, o 
programa foi bem estruturado, já que 
será o único instituído na atual gestão 
e o que mais apresenta vantagens para 
o contribuinte. 

Pelas regras, quem pagar o débito à 
vista terá um desconto de 95%. Já aque-

les que parcelarem entre dois e dez me-
ses, o desconto é de 90%. Terão direito a 
um abate de 75% sobre os juros e multas 
gerados aqueles contribuintes que opta-
rem por 11 até 20 parcelas. Acima disso 
e até 60 meses, o desconto será de 60%. A 
regra vale para débitos gerados até 31 de 
julho de 2020. 

Pelos cálculos da Secretaria de Es-
tado da Tributação (SET), a expectativa 
é recuperar pelo menos R$ 30 milhões 

apenas de contribuintes com débitos 
tributários, porém, que ainda não estão 
inscritos na Dívida Ativa. 

Aqueles que estão com as dívidas 
nessa instância também serão contem-
plados pelo programa. Basta acessar o 
endereço http://www.pge.rn.gov.br/ e 
simular o parcelamento. 

O site da Procuradoria Geral do 
Estado vai disponibilizar uma calcula-
dora online para simular a adesão e de-

monstrar o valor atualizado da dívida, o 
total com desconto e a parcela mensal. 

No caso dos contribuintes que não 
estão na Dívida Ativa, o contribuinte 
pode acessar a página da SET (www.
set.rn.gov.br) e entrar na Unidade Vir-
tual de Tributação (UVT) com login e 
senha e fazer a adesão. Lá, é possível 
verificar o extrato fiscal, onde constam 
os débitos tributários e possíveis autos 
de infração.

O contribuinte também tem a op-
ção de fazer a adesão presencialmente 
procurando uma Unidade Regional de 
Tributação mais próxima —nas cidades 
de Natal, Mossoró, Nova Cruz, Macau, 
Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros. 
Informações podem ser obtidas pelo 
WhatsApp (84 3232 2190). 

Além do Refis, o Governo do Esta-
do também lançou dentro do pacote 
de medidas do RN Cresce Mais o pro-
grama de parcelamentos para as em-
presas que se encontram em processo 
de recuperação judicial. Nesse caso, o 
contribuinte poderá parcelar a dívida 
em até 84 parcelas sem o acréscimo de 
juros ou multas ocorridas até a data da 
decisão judicial. 

Se o empreendimento for optante 
do Simples Nacional, o parcelamento 
pode chegar até 100 meses. Mas esse 
parcelamento ainda precisa ser apro-
vado pelos parlamentares. Especialistas e analistas em todo 

o mundo apontam o acesso faci-
litado ao crédito como uma das 

alternativas mais efetivas para pro-
mover a redução do impacto da crise 
econômica provocada pela covid-19 e 
evitar desemprego e até o fechamento 
de empresas. No Rio Grande do Norte, 
a Agência de Fomento (AGN), institui-
ção financeira do Governo do Estado, 
tem mostrado a importância do crédi-
to e conseguiu, em apenas sete meses 
de 2020, superar o resultado em volu-
me de recursos financiados em todo o 
ano de 2019.

De 24 de março até 12 de outubro 
deste ano, a Agência financiou mais 
de 4,4 mil empreendimentos com um 
investimento superior a R$ 20,7 mi-
lhões em pouco mais de sete meses, 
números que superam em mais de 
R$ 2,3 milhões o volume de recursos 

investidos no ano passado. Em 2019, o 
volume de recursos investidos em 12 
meses foi de R$ 18,4 milhões.

Se for levado em conta todo o in-
vestimento realizado em 2020 através 
do programa de Microcrédito, a AGN 
injetou na economia potiguar mais 
de R$ 24,6 milhões nas mais diversas 
regiões do Estado com o apoio assegu-
rado a 5.572 empreendedores locais. 

Os setores atendidos vão do co-
mércio aos serviços, passando ainda 
pela agricultura familiar, comércio, in-
dústria, artesanato, cultura e turismo.

As iniciativas para ampliação do 
acesso ao crédito foram tomadas pela 
direção da instituição diante do pri-
meiro decreto governamental, ainda 
no mês de março, com medidas que 
integraram desde a suspensão de co-
brança de parcelas por um período de 
90 dias, ampliação de carências, cria-

ção de novas linhas de crédito, novos 
limites de financiamento, ampliação 
de setores atendidos, novas opções de 
garantia e divulgação maciça de medi-
das por meio de redes sociais, veículos 
de comunicação, videoconferências 
segmentadas, transmissões ao vivo, 
dentre outras.

Para a diretora-presidente da 
AGN, Márcia Maia, o corpo diretivo 
e funcional da instituição financeira, 
em articulação com o Governo do 
Estado, não mediu esforços no senti-
do de amenizar as consequências da 
pandemia sobre a sociedade potiguar. 
A dirigente destaca ainda que, mesmo 
com as iniciativas já tomadas, a insti-
tuição continua a buscar alternativas 
em apoio aos empreendedores.

“O Governo do Estado tem feito 
um trabalho multifacetado em apoio 
ao cidadão norte-rio-grandense e que 

passa também pelo apoio aos empre-
endedores, a manutenção de emprego 
e renda no Estado. Por isso, intensi-
ficamos ainda mais o trabalho por 
meio do programa Microcrédito do 
Empreendedor numa ação anticíclica 
diante da pandemia e que tem ame-
nizado os efeitos da crise da Covid-19 
sobre pequenos negócios. É uma ini-
ciativa que, a cada cidade pela qual 
passamos, temos a oportunidade de 
conhecer histórias que comprovam o 
impacto do microcrédito na vida dos 
empreendedores e de suas famílias no 
RN”, avalia Márcia Maia.

MICROCRÉDITO
De 1º de janeiro de 2019 até o úl-

timo dia 12 de novembro de 2020, o 
programa Microcrédito do Empreen-
dedor já beneficiou mais de 11,2 mil 
empreendedores e injetou um volume 

de recursos superior a R$ 43 milhões.
A estimativa é de que o programa 

tenha impactado diretamente mais 
de 30 mil pessoas com geração e ma-
nutenção de emprego e renda em to-
das as regiões do RN.

O programa Microcrédito do 
Empreendedor Potiguar é uma ferra-
menta de estímulo à implantação de 
novos negócios e para promoção do 
crescimento sustentável dos negócios 
e empreendedores do Estado.

Os financiamentos realizados 
através do Microcrédito são direcio-
nados a micro e pequenos empreen-
dedores, sejam eles formais ou infor-
mais, dos mais diversos segmentos da 
economia potiguar. 

Os prazos para pagamento variam 
de acordo com a atividade produtiva 
e a natureza física ou jurídica do con-
tratante.

Os contribuintes pessoas físicas 
e jurídicas que estão com débitos 
fiscais ou já inscritos na Dívida Ativa 
do Rio Grande do Norte têm uma 
chance de renegociar os valores 
devidos e ainda parcelar o débito 
com desconto. Isso é o que oferece 
o Super Refis 2020, lançado pelo Go-
verno do Estado. 

O programa de regularização 
tributária é o mais abrangente e que 
oferece melhores condições, poden-
do beneficiar mais de 30 mil contri-
buintes, que atualmente possuem 
pendências na Secretaria Estadual 

de Tributação (SET), sem contabili-
zar os que estão na Dívida Ativa. 

Pelas regras do programa, o 
total devido pode ser parcelado em 
até 60 meses e com descontos es-
calonados que variam de 75% a até 
95% sobre o valor de multas, juros e 
demais acréscimos. O contribuinte 
pode ainda quitar as parcelas com 
cartão de crédito.A adesão ao pro-
grama para renegociar as dívidas 
pode ser feito no endereço eletrô-
nico da Secretaria de Tributação 
(https://refis2020.set.rn.gov.br/). 

O programa estabelece as se-

guintes condições: quem pagar o 
débito à vista terá um desconto de 
95%. Já aqueles que parcelarem en-
tre dois e dez meses, o desconto é de 
90%. 

Terão direito a um abate de 
75% sobre os juros e multas gerados 
aqueles contribuintes que optarem 
por 11 até 20 parcelas. Acima disso e 
até 60 meses, o desconto será de 60%. 
A regra vale para débitos gerados até 
31 de julho de 2020.Podem aderir ao 
Super Refis 2020 contribuintes pes-
soas físicas ou jurídicas com dívidas 
junto ao Tesouro Estadual anterio-

res a 31 de julho de 2020 referentes 
aos impostos sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) e sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores 
(IPVA).  Também podem solicitar a 
adesão ao Refis  empresas que estão 
em processos de cobrança judicial, 
o que deverá abreviar o tempo de 
negociação, já que os procedimen-
tos são simplificados, dispensando 
os questionamentos e impugnações 
comuns em processos jurídicos.

Prazo de adesão ao Refis 2020 
termina no dia 30 de novembro

AGN financia mais de 4,4 mil 
empreendimentos em todo o RN

Mais de 30 mil contribuintes podem renegociar débitos

TRIBUTOS  | Dívidas com o Governo do Estado poderão ser parceladas em até 60 meses e com descontos que vão de 60% a 95% sobre juros e multas, a expectativa é recuperar pelo 
menos R$ 30 milhões apenas de contribuintes com débitos tributários. Adesão ao Refis pode ser feita até o fim deste mês e 30 mil contribuintes devem ser beneficiados no RN

CRÉDITO | Agência de Fomento do RN injetou mais de R$ 20 milhões em pouco mais de sete meses na economia potiguar, o que superou o volume de recursos de 2019. Programa 
Microcrédito do Empreendedor Potiguar é uma ferramenta de estímulo à implantação de novos negócios e promoção para o crescimento sustentável dos empreendimentos

Pelos cálculos da Secretaria de Estado da Tributação (SET), a expectativa é recuperar pelo menos R$ 30 milhões dos contribuintes com débitos

Setores atendidos vão do comércio aos 
serviços, passando ainda pela agricultura 
familiar, comércio e indústria

Negociação do Refis

O prazo para adesão termina 
dia 30 de novembro.  Dívidas refe-
rentes a tributos de competência 
do Estado com descontos que 
chegam a até 95%. 

SERVIÇO:
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O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social (SETHAS), adotou 
diversas medidas de proteção socio-
assistencial em razão da pandemia 
da Covid-19 no Rio Grande do Norte. 
Desde março, mais de 232 mil famí-
lias potiguares foram alcançadas 
pelas atividades governamentais, 
o que representa 697 mil pessoas 
beneficiadas. As ações contemplam 
R$ 22 milhões em diversas áreas de 
atendimento à população em situa-
ção de vulnerabilidade.

Uma das primeiras ações da SE-
THAS foi a elaboração do Programa 
“RN Chega Junto”. A iniciativa conta 
com seis ações estratégicas para 
públicos diversos em situação de 
vulnerabilidade, um investimento 
de R$ 9 milhões. O governo estadual 
executou o Programa “RN+ Unido”, 
em parceria com a Assurn, que 
incluiu além da doação de cestas 
básicas, produtos para limpeza e 
higiene pessoal. 

O Governo do Estado também 
investiu R$ 3 milhões para cofi-
nanciamento junto aos municípios 
potiguares aplicarem em benefícios 
eventuais como aquisição de cestas 
básicas, pagamento de aluguel so-
cial, auxílio funeral e outras ações. 
Foram os municípios que decidiram 
onde investir os recursos. 

A SETHAS, ainda em abril, 
garantiu a isenção de pagamento 
nos restaurantes populares para 
refeições da população em situação 
de rua, refugiados e migrantes, nas 
unidades de Natal, Mossoró, Par-
namirim, Caicó e Macau. A escolha 
desses municípios foi de comum 
acordo com o Movimento Nacional 
da População em Situação de Rua 
no RN e pelo Comitê Estadual de 
Atenção aos Refugiados, Apátridas 
e Migrantes do RN (Ceram).

A Coordenadoria da Gestão Es-
tadual do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) da SETHAS fez 
capacitação e orientação aos mu-
nicípios sobre medidas na proteção 
social no enfrentamento à Covid-19 
com orientações técnicas para a 
construção dos planos municipais 
de assistência social, plano munici-
pal de contingência no SUAS, como 
utilizar os recursos extraordinários 
para o enfrentamento à pandemia.

A pasta estadual também pu-

Ações sociais beneficiam 697 mil pessoas com investimento de R$ 22 milhões
SOCIAL | Atividades dos programas 
“RN+ Unido”, “RN Chega Junto” 
e “RN+ Protegido” alcançaram 
mais de 232 mil famílias no Rio 
Grande do Norte desde o início 
da pandemia, o que representa 
697 mil pessoas beneficiadas 
com as medidas de proteção 
socioassistencial

 Governo do Estado investiu R$ 800 mil  na distribuição 
de kits de higiene e limpeza, e de alimentos prontos 
para a população em situação de rua

O Governo do Estado inves-
tiu R$ 800.200 na distribuição 
de kits de higiene e limpeza, 
e de alimentos prontos para a 
população em situação de rua 

Kits de limpeza 
e higiene

Políticas para a 
defesa da mulher

Aluguel social Restaurante 
popular 

dentro das ações do Programa 
RN Chega Junto para assistên-
cia social às pessoas em vulne-
rabilidade social agravada pela 
pandemia do novo coronavírus. 

A ação fortaleceu os servi-
ços para a população em situ-
ação de rua nos municípios de 
Natal, Mossoró, Caicó, São José 
de Mipibu, Parnamirim e Ma-
caíba que foram selecionados 
com participação do Movimen-
to Nacional da População em 
Situação de Rua do RN. 

O Programa vai distribuir 6 
mil kits de alimentação pronta 
por mês e 1.500 kits de mate-
rial de higiene e limpeza para a 
população em situação de rua 

por mês. 
A distribuição dos kits de hi-

giene e limpeza será uma vez ao 
mês durante cinco meses (são 
cinco 1.500) totalizando 7.500. 
E os kits de alimentos nos finais 
de semana, quatro por mês. Ao 
todo são 6 mil mensais, soman-
do 30 mil em cinco meses.

No dia 26 de outubro a 
governadora Fátima Bezerra 
assinou com o bispo diocesa-
no Dom Antônio Carlos Cruz 
Santos o termo de cooperação 
no qual a Cáritas Diocesana de 
Caicó executará o Programa de 
aluguel social para mulheres 
em situação de violência, fa-
mílias em situação de rua e fa-

blicou a cartilha de proteção social 
para a pessoa idosa no SUAS, cartilha 
do Plano Estadual de Erradicação do 
Trabalho Infantil com atividade virtual, 
capacitação para gestores e trabalha-
dores do SUAS nos municípios dentro 
do Programa Criança Feliz. 

A Secretaria de Estado do Tra-
balho, da Habitação e da Assistên-
cia Social iniciou projeto de Servi-
ço de Acolhimento para Mulheres 
vítimas de violência em execução 
O acolhimento vai proporcionar 
às mulheres e aos seus filhos, além 
de permitir apoio psicossocial e 
jurídico, segurança alimentar e 
apoios para sua reinserção fami-

liar e comunitária. Para a ação, a 
SETHAS comprou equipamentos 
para a Casa de Acolhimento. A uni-
dade fica localizada em Mossoró. 
A estrutura terá capacidade para 
20 acolhidas. A ideia é permitir 
atenção para 165 municípios – não 
serão contemplados Natal e Parna-
mirim por já disporem de casa de 
acolhimento.

O investimento do Governo do 
Estado de R$ 475 mil para o aluguel 
social está inclído nas ações do Pro-
grama RN Chega Junto.  A medida 

mílias refugiadas, apátridas e 
migrantes.

emergencial garantiu 130 aluguéis 
sociais que serão encaminhados 
para a Rede Socioassistencial des-
ses municípios. A Cáritas Diocesa-
na está executando o aluguel social 
para refugiados em Natal, como o 
grupo de venezuelanos que chegou 
ao RN em 2019. 

Com recursos próprios, o Go-
verno do Estado investiu na com-
pra das 20 mil cestas básicas R$ 
4.062.000. Deste total, R$1.542.000 
foram compradas da agricultu-
ra familiar potiguar. Outros R$ 
2.520.000 foram executados na 
compra de cestas comerciais. 

Esta é a primeira vez na histó-
ria do RN que a cadeia produtiva 
da farinha e da goma, ligadas dire-

tamente à agricultura familiar, está 
sendo beneficiado dentro do maior 
programa de compras do Brasil, o 
Pecafes (Programa Estadual de 
Compras Governamentais da 
Agricultura Familiar e Economia 
Solidária).

 As 20 mil cestas básicas con-
têm 315 mil kg de produtos da agri-
cultura familiar.

Os Restaurantes Populares, 
administrados pela SETHAS, 

passaram a adotar desde abril a 
isenção do pagamento da taxa 
de refeição para a população em 
situação de rua, refugiados, mi-
grantes e apátridas. Com a medi-
da, o Governo do Estado isentou 
1.581 usuários da taxa de R$ 1,00 
para almoço, e R$ 0,50 para a so-
pa cidadã e o mesmo valor para 
o café cidadão.As unidades com 
isenção da taxa de refeições são 
os restaurantes de Natal, Mosso-
ró, Parnamirim, Caicó e Macau, 
em comum acordo com o Mo-
vimento Nacional da População 
em Situação de Rua e pelo Comitê 
Estadual de Atenção aos Refugia-
dos, Apátridas e Migrantes do Rio 
Grande do Norte (Ceram).

SANDRO MENEZES / ASSECOMELISA ELSIE / ASSECOM
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A Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte ganhou o reforço de 
1.022 novos soldados a partir 

desta semana. O grupo de profis-
sionais — que concluiu no início de 
novembro o curso de formação — 
representa a primeira turma para o 
serviço de policiamento ostensivo 
em 15 anos.

Até então, a Polícia Militar con-
tava com 7,3 mil agentes ativos, dos 
quais 200 mulheres. Com a incorpo-
ração dos novos policiais, o efetivo 
passa a 8,3 mil agentes, sendo 265 
mulheres. A primeira missão da nova 
tropa aconteceu no dia 15 deste mês, 
com as ações de segurança para as 
eleições de 2020.

O último concurso para a PM foi 

realizado em 2005. O atual, iniciado 
em 2017, teve as provas realizadas 
em setembro de 2018. O concurso 
enfrentou uma série de entraves até 
chegar ao Curso de Formação, auto-
rizado em janeiro de 2020 pela gover-
nadora Fátima Bezerra, que orientou 
a Secretaria de Estado da Administra-
ção (Sead) e a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) a dar continuidade ao 
certame. As medidas incluíram ainda 
um Termo de Ajuste de Conduta com 
o Ministério Público para que as mu-
lheres aprovadas continuassem na 
disputa, mesmo que ultrapassassem 
o número de vagas destinadas a elas.

A governadora Fátima Bezerra 
disse que o reforço dos novos poli-
ciais militares representa um “marco 

histórico” para a segurança pública 
do Rio Grande do Norte. “Assumimos 
um compromisso ainda como candi-
data ao Governo e estamos cumprin-
do. Quando tomamos posse havia um 
concurso com as provas realizadas, 
mas que enfrentava muitos entraves. 
Conseguimos superar as dificuldades 
e convocamos mais de mil aprovados 
para o curso de formação, que hoje 
se encerra e deixa estes profissionais 
aptos a assumirem suas funções. 
Vocês estão prontos para combater 
a violência e a criminalidade em no-
me do Governo do RN. Vocês estarão 
nas ruas para trazer paz e segurança 
pública ao povo do RN. Parabéns pela 
conquista”, disse ela.

Fátima Bezerra confirmou ainda 

a convocação de uma nova turma 
com 340 concursados da PM, no iní-
cio de 2021, para um novo curso de 
formação de praças, a realização do 
concurso da Polícia Civil para con-
tratar 310 profissionais e concurso 
para o Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep). “Mesmo com as di-
ficuldades, e os agravantes impostos 
pela pandemia da Covid-19, o nosso 
Governo se mantém determinado a 
superar os obstáculos. Na segurança 
pública efetuamos mais de cinco mil 
promoções na PM, reestruturamos 
as carreiras com reajuste salarial de 
23% de forma escalonada e estamos 
trabalhando de forma integrada. Isso 
é fundamental para melhorar todo o 
sistema e oferecer cidadania, segu-

rança e oportunidades para nosso 
povo”, destacou a chefe do Executivo.

O comandante da Polícia Militar, 
coronel Alarico Azevedo informou 
que os novos soldados começaram a 
trabalhar nas ruas no último dia 15 
de novembro. “Temos um Governo 
de muita coragem e determinação. 
É preciso ressaltar o empenho da ad-
ministração estadual na integração 
dos trabalhos dos órgãos do sistema 
de segurança pública”, disse o co-
mandante.

Em 2019, o Governo destinou 
R$ 1,9 bilhão para a segurança, um 
valor superior em R$ 129,54 milhões 
comparado à gestão passada. Agora, 
em 2020, o valor de investimentos no 
setor é em torno de R$ 1,25 bilhões.

Rio Grande do Norte ganha reforço 
de 1 mil novos soldados da PM
SEGURANÇA PÚBLICA | Servidores da Segurança Pública recém-formados concluíram em novembro passado o curso de formação de praças, o que representa a primeira turma de 
policiamento ostensivo em 15 anos. Governadora Fátima Bezerra confirmou convocação de outros 340 concursados da PM, ainda no início de 2021, para nova turma de preparação

Governadora Fátima Bezerra disse que o reforço dos novos policiais militares representa um “marco histórico” para a segurança pública do Rio Grande do Norte: “Estão prontos para combater a violência e a criminalidade”

CAERN

Caicó vive um momento his-
tórico em relação ao abas-
tecimento. Após quase três 

décadas recebendo água em sistema 
de rodízio, nos últimos dois meses, 
a Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern) está re-
alizando o fornecimento de água de 
forma contínua para todas as áreas 
da cidade. 

Luiza Costa, Dona Bela, 85 anos, 
moradora da Praça Dr. José Augusto, 
conhecida como Praça da Alimen-
tação, no Centro de Caicó, já estava 
acostumada com o rodízio de água. 
As dificuldades com água fizeram 
parte da rotina de Dona Bela e sua 
família nos últimos 30 anos. 

“Sabemos que viver em uma re-
gião seca é se acostumar com as difi-
culdades. Eu não consigo olhar para 
o Itans e ver ele com pouca água. Infe-
lizmente, a falta de chuvas nos trouxe 
essa tristeza”, relata. 

A nova realidade com as chuvas 
deste ano, os investimentos no sis-
tema via adutora Manoel Torres e o 
envio de água do sistema Coremas 
mudaram a realidade em Caicó. O 
Centro da cidade, onde dona Bela 
vive, chega água todo dia. “Ter água 
todo dia é uma riqueza. Para nós cai-
coenses, é a maior riqueza que exis-
te”, explica. 

A gerente da Regional Seridó da 
Caern, Rosy Gurgel, explica que o fim 
do rodízio de abastecimento é uma 
vitória para toda Caicó. “Estamos 
muito satisfeitos em poder contribuir 
com a população e dar essa boa notí-
cia para a cidade. Depois de anos de 
muita dificuldade”, ressalta. Mesmo 
com a melhoria hídrica a população 
deve se manter alerta para o uso ra-
cional da água.

Esta melhoria no abastecimento 
é resultante de um bom inverno que 
propiciou uma boa recarga do Açude 
Coremas, responsável pela pereniza-
ção do rio Piranhas. E, também, dos 
investimentos realizados nos últimos 
anos no Sistema de Abastecimento 
de Água no município. Foram inves-

tidos mais de R$ 60 milhões na exe-
cução de novas adutoras, Estações 
Elevatórias de Água (EEA), reserva-
tórios e uma nova e moderna Estação 
de Tratamento de Água (ETA), além 
de substancial expansão e moderni-
zação da rede de abastecimento, cuja 
obra foi finalizada ainda em 2019.

“A Caern tem realizado um es-
forço diário para abastecer todo o 
Rio Grande do Norte e cumprir sua 
missão de melhorar a qualidade de 
vida de toda a população. É preciso 
destacar que o Governo do Estado 
também tem levado esse trabalho 

à sério por compreender que água é 
essencial”, afirma Roberto Linhares, 
Diretor Presidente da Caern.

Caicó passa a ter abastecimento de 
água sem rodízio após 27 anos
RECURSOS HÍDRICOS | Melhoria no abastecimento é resultante do bom inverno que propiciou a recarga hídrica do Açude Coremas, responsável pela perenização do rio Piranhas, além da 
ampliação dos investimentos no sistema de abastecimento de água na região do Seridó potiguar. Governo do Estado investiu mais de R$ 60 milhões na execução de novas adutoras

Investimentos no sistema via adutora Manoel Torres e o envio de água do sistema Coremas mudaram a realidade no abastecimento hídrico do município de Caicó

O abastecimento de água é rea-
lizado através do Sistema Produtor 
Integrado Manoel Torres com va-

Retomada da 
adutora Manoel 
Torres

zão de 700 metros cúbicos por hora 
(m³/h) abastecendo todas as zonas 
da cidade simultaneamente. 

Alguns pontos mais altos da 
cidade podem, ocasionalmente, 
experimentar alguma intermi-
tência na vazão nos horários de 
maior consumo.

A melhora na captação foi 
possível após acordo do novo 
termo de alocação de águas do 
açude Coremas, que garantiu se-
gurança hídrica na captação da 
Caern no rio Piranhas. 

Além da realização de ma-

nutenção preventiva nos equi-
pamentos da Adutora Manoel 
Torres realizado em agosto. 

O sistema Itans, está loca-
lizado no município de Caicó, 
também foi totalmente ampliado 
e modernizado, com capacidade 
de produção de até 1000 metros 
cúbicos por hora. No entanto, ain-
da segundo a Caern, o manancial 
não teve grande recarga esse ano 
e o termo de alocação de água 
deste manancial autoriza apenas 
o uso ocasional e emergencial 
desse sistema.
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O Governo do Rio Grande do Nor-
te retomou as obras de restau-
ração do Forte dos Reis Magos. 

O custo total será de R$ 4.750.571,92, 
com recursos estaduais viabilizados 
pelo Banco Mundial, a instituição 
financiadora do Programa Governo 
Cidadão, que é gerenciado pela Secre-
taria Estadual de Gestão de Projetos e 
Metas de Governo e Relações Institu-
cionais (SEGRI). A obra tem previsão 
para ser concluída em maio de 2021.

A ordem para retomada das 
obras de restauração do Forte dos 
Reis Magos foi assinada pela gover-
nadora Fátima Bezerra, nas depen-
dências da Fortaleza. “Este é um dos 
mais importantes monumentos para 
nossa história e cultura. Quando as-
sumimos o Governo encontramos 
muitos problemas. Trabalhamos de 
forma árdua para resolvê-los. Agora 
estamos autorizando o reinício das 
obras que devem estar concluídas 
pela construtora no prazo de oito 
meses”, afirmou a gestora estadual.

A governadora agradeceu o em-
penho e dedicação das secretarias 

de Gestão de Projetos e Metas de 
Governo e Relações Institucionais, 
Infraestrutura, Turismo, Educação, 
Fundação José Augusto e órgãos co-
mo o Ministério Público junto ao Tri-

bunal de Contas do Estado. A obra vai 
possibilitar a reforma do piso, teto, 
hidráulica, elétrica e acessibilidade, 
com a colocação de corrimãos nas 
escadarias e readequação das salas 

de exposição e lojas de souvenires. 
Secretário de Gestão de Projetos e 
Metas e coordenador do programa 
Governo Cidadão, Fernando Mineiro 
registrou que o Governo trabalhou 

muito e de forma integrada para des-
travar o contrato para a reforma. “Foi 
uma grande luta, buscamos alterna-
tivas legais para dar continuidade 
à obra que está sendo retomada”. O 
diretor geral da Fundação José Au-
gusto, Crispiniano Neto reforçou a 
importância da retomada da restau-
ração não só para o Rio Grande do 
Norte, mas também para a história 
do Brasil.  “Daqui saiu a conquista do 
Nordeste. Aqui estavam instalados 
quatro impérios, o português, o espa-
nhol, o holandês e o indígena”.  

O Forte dos Reis Magos concorre 
ao título de Patrimônio Mundial da 
Humanidade junto à Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO). O 
superintendente do Instituto do Pa-
trimônio Histórico Nacional (Iphan) 
no RN, Cláudio Machado disse que 
a competência de proteger o patri-
mônio público é de todo. “Estamos 
juntos em prol da proteção e da pro-
moção do que representa o Forte dos 
Reis Magos para nossa cultura, nosso 
Estado e nosso país”, disse. 

Restauração do Forte dos Reis Magos 
é retomada pelo Governo do Estado
PATRIMÔNIO POTIGUAR | Ordem para retomada das obras de restauração do Forte dos Reis Magos, assinada em outubro pela governadora Fátima Bezerra, terá custo total de R$ 4,7 
milhões, atravé do Programa Governo Cidadão; obra vai possibilitar a reforma do piso, teto, hidráulica, elétrica, áreas de acessibilidade e readequação das salas de exposição e lojas

 Ordem para retomada das obras de restauração do Forte dos Reis Magos foi assinada pela governadora Fátima Bezerra

Forte dos Reis Magos concorre ao título de 
Patrimônio Mundial da Humanidade junto à 
UNESCO

HUDSON SILVA / ASSECOM

Dentro dos próximos dois anos o 
Governo do Estado vai condu-
zir um dos maiores programas 

de segurança hídrica da história do Rio 
Grande do Norte, o RN+Água. Mais de 
320 mil famílias potiguares serão bene-
ficiadas com um investimento de R$ 
390 milhões, tendo como carro-chefe a 
perfuração de 885 poços tubulares em 
todas as regiões do estado.

 O programa RN+Água foi lança-
do pela governadora Fátima Bezerra 
e pela equipe do Governo do Estado 
justamente no Dia do Nordestino, 
em 8 de outubro. A escolha da cidade 
para sediar o evento também não foi 
aleatória. Mossoró, segundo maior 
município do RN, está encravada na 
região que mais sofre com o acesso à 
água no estado. “Este é um dos maio-
res programas de segurança hídrica 
da história do RN e nele temos o maior 
programa de perfuração já realizado 
pelo Governo, com 885 poços. A gente 
sabe o que significa a instalação de um 
equipamento como esse, fazendo que 
a água chegue a quem precisa. E não 
são apenas poços perfurados; vamos 
levar a bomba, a manutenção, os pro-
gramas de educação ambiental para 
o uso sustentável da água”, afirmou a 
governadora.

Em seu discurso, a chefe do Exe-
cutivo estadual agradeceu aos parcei-
ros do RN+Água. “Contamos com a 
parceria da bancada federal, a partir 
das emendas dos deputados Benes 
Leocádio, Natália Bonavides e Rafael 
Motta e do senador Jean-Paul Prates. 
Também agradecemos à Assembleia 
Legislativa, na figura do presidente 
Ezequiel Ferreira, que destinou várias 
emendas ao projeto”, completou Fáti-
ma Bezerra. O programa ainda conta 
com verbas do Governo Federal.

 
AÇÃO CONJUNTA

 O RN+Água é uma ação multis-
setorial do Governo. Vão atuar, sob a 
coordenação da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Humanos (Semarh), a Companhia 
de Águas e Esgotos do RN (Caern), as 

secretarias de Estado do Desenvolvi-
mento Rural e da Agricultura Familiar 
(Sedraf) e da Agricultura, da Pecuária 
e da Pesca (Sape), o Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema) e o Instituto de 
Gestão das Águas do Rio Grande do 
Norte (Igarn). Ainda integram a ação 
entidades que representam trabalha-
dores e trabalhadoras rurais, agricul-
tores familiares e sem-terra.

 “Tive que negar solicitações pa-
ra perfuração de poços ao longo do 
tempo porque recebemos a secretaria 
com todas as máquinas quebradas. 
Em apenas um ano e meio conse-
guimos recuperar tudo e estamos 
prontos para perfurar 635 poços”, 
disse João Maria Cavalcanti, titular da 
Semarh.

 Enquanto a Semarh centralizará 
ações na zona rural, a Caern tomará 
conta dos investimentos nas zonas 
urbanas e novas adutoras. “Estamos 
aqui todos os órgãos juntos para fazer 
o RN+Água acontecer. Aproveito aqui 
para anunciar que na próxima sema-

na vamos abrir o processo para a adu-
tora do polo serrano, que vai de Apodi 
a Venha Ver, com mais R$ 250 milhões 
em investimentos”, ressaltou Roberto 
Sérgio Linhares, diretor-presidente da 
Caern.

 
EDUCAÇÃO

 O RN+Água não fica apenas na 
instalação da infraestrutura para levar 
água de qualidade para quem mais 
precisa. O programa chega também 
com investimentos na preparação dos 
potiguares para o uso e reuso. “A ação 
não é meramente o poço pelo poço, 
mas para trazer dignidade às famílias. 
O desafio é fazer a integração para a 
gestão do uso da água na produção ru-
ral e no consumo humano, dentro da 
proposta de convivência com o semiá-
rido”, explicou Alexandre Lima, secre-
tário da Sedraf. “Não é entregar mais só 
um poço perfurado, mas o poço com 
bomba ou catavento, de acordo com o 
compromisso do Governo”, completou 
Guilherme Saldanha, titular da Sape.

 O lançamento do programa foi 

bem recebido pelas entidades do 
campo.  “A falta de água é um dos pro-
blemas mais sérios que enfrentamos 
no campo, por isso ficamos muito sa-
tisfeitos de ver o Governo lançar pro-
gramas dessa natureza”, disse Manoel 
Cândido, presidente da Federação dos 
Trabalhadores Rurais do RN (Fetarn).

 A apresentação do RN+Água 
ainda foi brindada pela participação 
especial do poeta mossoroense Antô-
nio Francisco, que declamou vários de 
seus poemas.

 Também participaram do lan-
çamento do RN+Água os secretários 
de Estado Fernando Mineiro (Segri/
Governo Cidadão) e Jaime Calado 
(Sedec), os diretores Auricelio Costa 
(Igarn), Leon Aguiar (Idema), César 
Oliveira (Emater), Rodrigo Maranhão 
(Emparn) Crispiniano Neto (FJA) e 
Márcia Maia (AGN), além do diretor 
da Associação Comercial e Industrial 
de Mossoró (Acim), Vilmar Pereira, 
do coordenador estadual do MST, 
Aglailton Fernandes, e da presidente 
da CUT-RN, Eliane Bandeira.

Programa RN+Água vai beneficiar 
mais de 320 mil famílias no RN
ÁGUA | Governo do Estado vai conduzir um dos maiores programas de segurança hídrica da história do Rio Grande do Norte nos próximos dois anos, com investimento previsto de R$ 390 
milhões, tendo como carro-chefe a perfuração de 885 poços tubulares em todas as regiões do Estado, além da instalação de 243 dessalinizadores e 580 barragens subterrâneas

 O RN+Água não fica apenas na instalação da infraestrutura para levar água de qualidade. O programa também contempla investimentos em educação para conscientizar sobre uso e reuso da água

R$ 390 milhões

320 mil

885

243

580

DE REAIS EM INVESTIMENTOS

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

POÇOS TUBULARES PÚBLICOS

DESSALINIZADORES

BARRAGENS SUBTERRÂNEAS
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O Governo do Rio Grande do 
Norte e a Companhia Estadual de 
Habitação e Desenvolvimento Urba-
no do RN (Cehab) iniciaram tratati-
vas para entregar escrituras públicas 
das propriedades de famílias no in-
terior do estado. 

“Essas pessoas receberam a uni-
dade habitacional há 10, 15 anos, e 
agora estão recebendo a escritura 
pública, garantindo segurança jurí-
dica a essas famílias. É uma grande 
vitória”, disse a governadora Fátima 

Bezerra.
Para o mês de dezembro, o Go-

verno deve 523 títulos de proprie-
dade (escrituras públicas) para os 
municípios de Bento Fernandes, 
Bom Jesus, Cerro Corá, Itajá, José da 
Penha, Parazinho, São Francisco do 
Oeste e Serra do Mel. 

Ao todo, moradores de 51 muni-
cípios do RN serão diretamente be-
neficiados pelo programa de regula-
rização fundiária do Governo nesta 
primeira fase. Somando as escritu-

ras que já foram entregues durante 
os anos de 2019 e 2020, o programa 
fechará o ano com quatro mil títulos 
de regularização fundiária entregues 
em todo o interior do estado. 

“A prioridade da gente é fazer 
essas entregas entre 3 e 20 de de-
zembro nos oito municípios em que 
o trabalho já foi encerrado”, afirma 
Pablo Thiago Cruz, presidente da 
Cehab. “Nos outros 43 municípios 
estamos dependendo dos cartórios 
para entregar as matrículas indivi-

dualizadas”, ressaltou ele. O Gover-
no aguarda o retorno da documen-
tação dos cartórios, que, segundo o 
Tribunal de Justiça, serão entregues 
até março de 2021. 

A meta final do Governo do Es-
tado é regularizar 25 mil unidades 
habitacionais nos 167 municípios 
potiguares. Apenas em Natal serão 
11 mil escrituras, das quais três mil 
já estão com processo de regulariza-
ção fundiária concluído, aguardan-
do somente o registro dos cartórios. 

Todas essas propriedades estão na 
Zona Norte de Natal, em locais co-
mo Gramoré, Nova Natal e Eldorado. 
A data provável para o recebimento 
da escritura é de que seja nos primei-
ros meses de 2021. 

Participaram também da reu-
nião a secretária-adjunta do Gabi-
nete Civil, Socorro Batista, o diretor 
administrativo da Cehab, Antônio 
Otávio Miguel, e o coordenador de 
Convênio e Projetos da Cehab, Ro-
mero Ferreira.

O setor do turismo potiguar, um 
dos mais afetados pela pandemia da 
Covid-19, está retomando os trilhos 
da recuperação após uma série de 
medidas tomadas pelo Governo do 
Rio Grande do Norte. O segmento 
recebeu atenção especial no “Plano 
RN Cresce Mais”, que estabelece 
uma série de ações para a recupe-
ração deste segmento importante 
da economia do estado, por ter uma 
retomada lenta das mais de 50 ativi-
dades envolvidas. 

A Secretaria Estadual do Tu-
rismo (Setur) aponta que o setor já 
apresenta franca recuperação desde 
outubro, com a recuperação de 63% 
da malha aérea para o Rio Grande 
do Norte. Isso se reflete no registro 
de 110 mil passageiros que passa-
ram pelo Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, ao longo do mês passado.

O volume de passageiros em ou-
tubro manteve a taxa de crescimento 
em torno de 50% em relação ao mês 
anterior. A previsão para dezembro 
é o crescimento de 110% em relação 
a julho deste ano, e a recuperação de 
80% da malha doméstica do estado 
para janeiro de 2021.

A retomada se explica pela me-
lhoria dos índices relacionados com 
a crise sanitária da Covid-19, a partir 
da redução dos números de mortes 
e de doentes, mas também pelas 
políticas públicas do Governo do 
Rio Grande do Norte em reativar a 
cadeia turística potiguar. 

Em razão disso, o Governo deci-
diu manter a redução das alíquotas 
do ICMS do querosene da aviação 
(QAV) sem cobrar, até o final do ano, 
as contrapartidas das companhias 
aéreas. 

O plano de recuperação do setor 
do turismo conta com campanhas 
de ações promocionais e de divul-
gação do Rio Grande do Norte para 
captação de voos charters. 

Uma das respostas para esta me-
dida está no anúncio da Azul Linhas 
Aéreas de retornar voos regulares 

para o Rio Grande do Norte vindos 
de Campinas (SP) e Belo Horizonte 
(MG). 

Os dois aeroportos da região 
Sudeste são dois grandes polos 
emissores de turistas para o estado, 
além de melhorar substancialmente 
a conectividade com as regiões Sul e 
Sudeste. 

Durante a reunião das empre-
sas, a governadora Fátima Bezerra 
reforçou junto à diretoria da compa-
nhia, a importância da manutenção 
dessas operações após o período 
de alta temporada, devido ao papel 
estratégico que representam para o 
turismo. Também foi confirmado o 
aumento da frequência com o ae-
roporto de Recife (PE) que atingirá 

o número de cinco voos diários, a 
partir de novembro.

O retorno das atividades da 
companhia no aeroporto de Mosso-
ró também foi um dos temas abor-
dados na reunião. Governo e Azul 
firmaram um compromisso de reali-
zar uma força-tarefa com o objetivo 
de solucionar os entraves para possi-
bilitar a retomada brevemente. A go-
vernadora Fátima pleiteou a criação 
de uma nova rota ligando Mossoró, 
Natal e Recife.

Nos encontros, o grupo destacou 
para as empresas medidas como a 
prorrogação da redução do ICMS 
da energia elétrica para os meios de 
hospedagem de 25% para 12% até 
dezembro de 2021, o programa Tu-

rismo Cidadão e as linhas de crédito 
da Agência de Fomento exclusivas 
para o setor turístico.

Um dos pontos da retomada 
já pode ser visto com o trabalho 
que vem sendo realizado com o 
grupo CVC, que foi um dos temas 
da primeira reunião do dia com os 
diretores Claiton Ferreira (produ-
tos nacionais) e Sylvio Ferraz Junior 
(sourcing). A campanha montada 
em agosto pela Secretaria de Esta-
do do Turismo (Setur) e a Empresa 
Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur) em parceria com a CVC 
colocou o RN no topo dos destinos 
mais procurados na região Nordeste.

“A presença da governadora nes-
sas agendas mostra o compromisso 

desse Governo com turismo. Foram 
reuniões muito produtivas, tendo 
como foco o aumento no número 
de assentos e incremento da malha 
aérea para o Rio Grande do Norte, 
além de parcerias na promoção do 
destino”, pontuou a secretária de Tu-
rismo do Estado, Ana Maria Costa.

A Gol Linhas Aéreas confirmou a 
ampliação na frequência de voos de 
Fortaleza (CE), Salvador (BA), Bra-
sília (DF) e Guarulhos (SP), além de 
duas frequências diárias partindo de 
Congonhas (SP) em janeiro de 2021.

O Governo do Estado também 
discute com a companhia portugue-
sa TAP estratégias para o retorno 
mais breve possível dos voos entre 
Lisboa e Natal.

Governo prepara a entrega de 
escritura pública para 523 famílias

Turismo ganha impulso com retomada 
de voos e a desoneração do setor 

GESTÃO HABITACIONAL | Governo do Estado vai entregar em dezembro 523 títulos de propriedade para proprietários de terra para os municípios de Bento Fernandes, Bom Jesus, Cerro 
Corá, Itajá, José da Penha, Parazinho, São Francisco do Oeste e Serra do Mel. Meta final é regularizar 25 mil unidades habitacionais nos 167 municípios do Rio Grande do Norte

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA | Segmento turístico potiguar recebeu atenção especial no “Plano RN Cresce Mais” com uma série de medidas voltadas para a recuperação das 50 atividades 
que compõem o setor;  Governo manteve a redução das alíquotas do ICMS do querosene da aviação (QAV) sem cobrar, até o final do ano, as contrapartidas das companhias aéreas

Apenas em Natal serão 11 mil 
escrituras, das quais três mil já 
estão com processo de regularização 
fundiária concluído

Retomada se explica pela melhoria dos índices relacionados com a crise sanitária da Covid-19 e também pelas políticas públicas do Governo do Rio Grande do Norte em reativar a cadeia turística

GIOVANNI SÉRGIO  / ASSECOM
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PSDB TEM BONS NOMES PARA 
O GOVERNO, AFIRMA ÁLVARO

ELEIÇÕES 2022. 4 | Prefeito reeleito de Natal, Álvaro Dias, avalia que o seu partido tem inúmeros quadros aptos a disputar a eleição de 2022. 
Ele cita o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, como uma possibilidade e ainda menciona o ministro Rogério Marinho, do 
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2021 é ano para administrar, e não fazer 
política, afirma presidente da Femurn

Pandemia na educação:
aprendizagem em ponto morto

Latam estuda expandir operações no
Aeroporto Internacional Aluízio Alves

CONSELHO. 2 | Prefeito de São Paulo do Potengi e presidente da 
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, José Leonardo 
Cassimiro, diz que momento dos prefeitos é de focar nos problemas

ENSINO. 8 E 9 | Na rede municipal de Natal, apenas alunos do 9º ano do 
fundamental tiveram teleaulas com suspensão das aulas presenciais. 

Previsão é que a educação demore 3 anos para se recuperar

INVESTIMENTO. 7 | Empresa Latam Cargo se comprometeu a incluir o 
RN nas escalas de voos extras e ofertar capacidade de transporte de 

48 toneladas de frutas para a Europa até três vezes por semana







Prefeito reeleito em 1º turno diz que
descarta ser candidato a outro cargo
daqui a dois anos. “Não vou renunciar.
Vou tirar meu mandato na íntegra”, afirma

“Vou tentar encaminhar parcerias entre o 
Município de Natal e o Governo do Estado.
Não haverá nenhum problema”, diz o prefeito

“Ninguém sabe se ele será candidato. Ainda não 
chegou o momento de haver essa decisão por parte 
do presidente. Ainda não chegou o momento de haver 
a definição por parte dos demais partidos políticos”

PROJETOS PARA 2022

RELAÇÃO COM FÁTIMA BEZERRA

REELEIÇÃO DE BOLSONARO

Leia tudo na Páginas 4

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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PIPA

PANDEMIA

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
formalizou a criação de uma 
força-tarefa para isolar a área 
de falésia ameaçada de desa-
bamento na praia de Pipa. Na 
semana passada, uma parte da 
estrutura desmoronou e matou 
uma família.

O Governo do Estado, o Mi-
nistério Público Federal e a Pre-
feitura de Tibau do Sul assina-
ram um termo para formalizar 
a parceria. Na quinta-feira 19, a 
Defesa Civil Estadual visitou o 
local, coletou amostras de terra 
e rochas para estudo geológico e 
de� nição do que deverá ser feito 
no local.

“É preciso adotar medidas 
urgentes. Temos o desa� o de 
conter possíveis novas perdas e 
prejuízos. Precisamos trabalhar 
com caráter pedagógico. Fazer 
a proteção ambiental e social 
garantindo as atividades econô-
micas dos municípios. Temos 
que mostrar que somos capazes 
de superar e mostrar ao mundo 
que Pipa é um lugar seguro para 
visitação e para lazer”, registrou 
a governadora.

O prefeito eleito de Mosso-
ró, Allyson Bezerra, revelou na 
última sexta-feira 20 que está 
com Covid-19. Por causa da do-
ença, ele suspendeu a agenda de 
atividades externas.

Pelas redes sociais, Allyson 
disse apresentar sintomas leves 
e que está em total isolamento, 
conforme orientações médicas. 
Ele informou, ainda, que a agen-
da de trabalho vai continuar de 
forma remota.

“Apresento sintomas leves e 
estou em total isolamento. Logo 
após receber o diagnóstico, sus-
pendi toda minha agenda ex-
terna, seguindo as orientações 
médicas”, disse o prefeito eleito.

GOVERNO, MPF
E PREFEITURA 
FECHAM ACORDO 
PARA ISOLAR ÁREA

ALLYSON BEZERRA, 
PREFEITO ELEITO 
DE MOSSORÓ, ESTÁ 
COM CORONAVÍRUS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

“Prefeito que tiver juízo não vai 
pensar em política em 2021. 
Vai focar só em administra-

ção, no desenho da gestão e no custeio 
da sua máquina”.

O conselho é do presidente da Fe-
deração dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn), José Leonardo Cas-
simiro de Araújo, o Naldinho, e antece-
de o 1º Encontro Virtual de Prefeitos 
Eleitos promovido pela Confederação 
Nacional dos Municípios, que começa 
nesta segunda-feira 23.

A partir das 10h, o presidente da 
CNM, Glademir Aroldi,  conversa onli-
ne com os gestores eleitos de Alagoas, 
Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande 
do Norte, para debater os grandes  de-
sa� os no horizonte com a pandemia 
do novo coronavírus.

Só depois, às 16h, acontece o en-
contro com os prefeitos da Bahia, da 
Paraíba, de Pernambuco e de Sergipe.

Ao Agora RN, Naldinho, que está 
encerrando mandato em São Paulo do 
Potengi, disse que ainda não sabe ao 
certo quantos prefeitos eleitos no RN 
atenderão ao convite, já que as con-
� rmações são feitas diretamente na 
CNM. Mas ele espera o maior quórum 

possível.
Segundo ele, apenas em 30 de abril 

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá 
clareza sobre o balanço de cada muni-
cípio referente ao exercício anterior.

“Num ano de pandemia e de um 
endividamento público meteórico, a 
participação do maior número de pre-
feitos é fundamental nesse processo, 
já que os desa� os são proporcionais”, 
acrescenta.

Ele antecipa que, na primeira quin-

zena de dezembro, um novo encontro 
de gestores  voltará a acontecer, tendo 
em vista a transição de prefeitos onde 
houve alternância de comando.

Nestas eleições, 66% dos 115 prefei-
tos do Rio Grande do Norte que tenta-
ram reeleição, ou seja, 76, conseguiram 
renovar o mandato. Só 34% (39) prefei-
tos que tentaram o segundo mandato 
Executivo não conseguiram.

Pela legislação, estão entre os direi-
tos da equipe de transição solicitar aos 

atuais prefeitos que não se reelegeram 
demonstrativos de restos a pagar e 
cópias dos processos de despesa e de-
monstrativo da  dívida  interna.

Nesta segunda-feira, as conversas 
virtuais com os gestores serão dividi-
das por grupos de estados da mesma 
região com duração de duas horas. Na 
ocasião, o presidente da CNM falará 
sobre  a força do movimento munici-
palista e as transformações que podem 
ser alcançadas com a união de todos, 
seja em Brasília ou em seus municípios.

Na quarta-feira 25, será a vez do 
Centro-Oeste e do Norte. Já os prefeitos 
da região Sudeste serão contemplados 
na sexta-feira 27. As reuniões com os 
prefeitos de municípios da região Sul 
estão agendadas para o dia 30.

Os participantes com inscrição 
homologada recebem, por e-mail, o 
link para acesso à Sala Virtual da CNM 
um dia antes da data do encontro. De-
pois das reuniões, serão encaminhados 
materiais para apoiar a transição e os 
primeiros dias de mandato, bem como 
informações sobre como ter acesso a 
todos os benefícios exclusivos destina-
dos aos municípios contribuintes com 
o movimento municipalista.

2021 é ano para administrar, e não 
fazer política, diz presidente da Femurn
RECOMENDAÇÃO | Prefeito de São Paulo do Potengi e presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, José Leonardo Cassimiro, 
o Naldinho, o momento dos prefeitos, sejam novos ou não, é de focar nos problemas, que são muitos. A partir de hoje, entidade debate desafios

Presidente da Federação dos Municípios do RN, Naldinho, é prefeito de São Paulo do Potengi

A deputada federal Natália Bona-
vides (PT-RN) classi� cou como 
“canalha, perversa e mentiro-

sa” a declaração do vice-presidente 
Hamilton Mourão de que “não existe 
racismo no Brasil”.

A fala foi proferida por Mourão 
na sexta-feira 20, Dia da Consciência 
Negra, durante um comentário sobre 
a morte de um homem negro por segu-
ranças de um supermercado de Porto 
Alegre (RS). O homem, identi� cado co-
mo João Alberto Silveira Freitas, tinha 
40 anos de idade e foi espancado por 
seguranças até a morte depois de dis-
cutir com uma funcionária do Carre-
four. Os dois seguranças foram presos.

“Horas depois do assassinato bár-
baro de João Alberto, o vice-presidente 

Mourão tem a cara de pau de dar essa 
declaração canalha, perversa e menti-
rosa, de que não existe racismo no Bra-
sil. Esse governo genocida precisa ser 
derrubado!”, escreveu a parlamentar 
potiguar no Twitter.

Mourão lamentou a morte de João 
Alberto, mas disse que o ocorrido 
não pode ser classi� cado como um 
episódio de racismo. “Digo com toda 
a tranquilidade para você: não existe 
racismo no Brasil”, declarou o vice-
-presidente.

“Digo isso porque já morei nos 
Estados Unidos. Racismo tem lá”, ar-
gumentou Mourão ao negar a existên-
cia do racismo no Brasil. “Aqui existe 
desigualdade. Fruto de uma série de 
problemas”, completou.

CLEIA VIANA / CÂMARA DOS DEPUTADOS | ADNILTON FARIAS / VPR

Deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) e vice-presidente da República, Hamilton Mourão

Natália chama de “canalha” fala de 
Mourão de que não há racismo no País

REPERCUSSÃO
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RACHADINHA I
A mulher do ex-assessor Fabrício 

Queiroz, Márcia Aguiar, ajudou 
a desviar R$ 1,1 milhão da 
Assembleia Legislativa do Rio 
no esquema das ‘rachadinhas’, 
que mira o hoje senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
apontou o Ministério Público do 
Rio em denúncia levada à Justiça. A 
Promotoria estima ainda que, deste 
total, R$ 868 mil tenham abastecido 
a suposta organização criminosa 
liderada pelo � lho do presidente.

RACHADINHA II
Márcia foi alvo de prisão 

preventiva em julho, mas 
diferentemente do marido, ela não 
foi encontrada pela Polícia e � cou 
foragida até ser bene� ciada por 
liminar do ministro João Otávio 
de Noronha, então presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). A 
medida garantiu prisão domiciliar 
a Márcia e Queiroz – ambos estão 
detidos em um apartamento na 
zona oeste do Rio.

RELAÇÃO COM A CÂMARA I
O prefeito eleito de Mossoró, 

Alysson Bezerra, acredita que, 

ALEXVIANAALEX
apesar de vários vereadores ligados 
ao grupo da prefeita Rosalba 
Ciarlini terem sido eleitos para a 
próxima legislatura da Câmara 
Municipal, a nova composição do 
Legislativo não será um obstáculo 
para a sua gestão.

RELAÇÃO COM A CÂMARA II
Em entrevista à 98 FM, Allyson 

a� rmou que apostará no diálogo 
para se aproximar dos vereadores. 
Ele disse também que acredita que 
os novos parlamentares estarão 
sintonizados com a população, que 
manifestou desejo de mudança nas 
urnas no último pleito.

RELAÇÃO COM A CÂMARA III
“Será uma gestão feita com 

muito diálogo com a Câmara. 
Com certeza haverá respeito 

mútuo. Além disso, os vereadores 
entendem o momento que a cidade 
passa, inclusive entendem que a 
população deu uma resposta clara 
de mudança, elegendo 17 novos 
nomes para a Câmara e mudando 
a gestão da prefeitura. Acredito 
que estarão todos bem alinhados 
com o sentimento de mudança 
da população e defendendo os 
projetos em defesa do nosso povo”, 
declarou.

DECISÃO TOMADA 
O professor universitário 

Roberio Paulino (PSOL) está 
decidido a abrir mão do mandato 
de deputado estadual – que 
herdaria do deputado estadual 
cassado Sandro Pimentel – para 
assumir uma vaga na Câmara 
Municipal de Natal, para a qual foi 

eleito este ano. Com quatro anos 
como vereador, Roberio avalia que 
pode desenvolver um trabalho mais 
amplo e consistente.

RANCOR
Além disso, o professor não tem 

escondido que ainda está magoado 
com a forma como terminou a eleição 
de 2018. Segundo ele, o mandato que 
hoje pertence a Sandro Pimentel 
poderia ter sido conquistado por ele 
(que acabou na 1ª suplência para 
deputado estadual) caso os recursos 
do fundo eleitoral, por exemplo, 
tivessem sido repartidos de forma 
mais igualitária dois anos atrás. Ele 
culpa Sandro pelo problema.

PACIFICAÇÃO
Apesar disso, Robério Paulino 

destaca que vai trabalhar, enquanto 

vereador, pela paci� cação do partido. 
Ele reconheceu o racha interno 
existente entre ele e Sandro Pimentel, 
mas a� rmou que, no que depender dele, 
as diferenças podem ser superadas.

SÓ AGORA?
Depois de promover 

aglomerações durante toda 
a campanha, ignorando 
completamente as recomendações 
das autoridades por causa da 
pandemia, agora prefeitos pelo 
interior do Estado dizem estar 
preocupados com a Covid-19. Alguns 
chegaram a anunciar festa para 
comemorar a vitória nas urnas, mas 
cancelaram os shows por causa do 
aumento no número de casos. Por 
que só agora?

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
Mal acabou a eleição e os 

vereadores eleitos já entraram em 
outra disputa: a da presidência da 
Câmara. Em Natal, o atual presidente, 
Paulinho Freire (PDT), é favorito para 
continuar no cargo. Em Parnamirim, 
o mais cotado é Wolney França (PSC), 
que foi o mais votado de todo o pleito 
e é homem de con� ança do prefeito 
reeleito Rosano Taveira.

JOÃO GILBERTO / ALRN

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB) avalia que a 
forma como os prefeitos lida-

ram com a pandemia do novo coro-
navírus não foi determinante para o 
resultado das eleições municipais de 
2020 no Rio Grande do Norte.

Em entrevista ao Agora RN, o 
parlamentar fez um balanço do plei-
to deste ano e discordou de analistas 
que apontam que a pandemia da 
Covid-19 bene� ciou os atuais deten-
tores de mandato.

Segundo Tomba Farias, que tem 
reduto eleitoral na região Agreste 
do Estado, a gestão da pandemia 
não teve relação direta com o de-
sempenho dos candidatos nas ur-
nas. A prova disso, ele a� rma, é o 
fato de que a oposição venceu em 
alguns municípios importantes da 
sua região.

Antes da eleição, analistas políti-
cos esperavam que, entre os prefeitos 
que tentaram reeleição, a maioria 
iria conseguir um novo mandato por 
causa da gestão da pandemia.

A avaliação era que os detento-
res de mandato teriam vantagem 
no pleito sobre os adversários por 
causa dos recursos enviados pelo 
Governo Federal para o combate 
à pandemia e pelo fato de que, ex-
cepcionalmente este ano, a publici-
dade institucional � cou permitida 
mesmo durante o período eleitoral 

– apenas para informar a popula-
ção sobre serviços da prefeitura 
para enfrentar a Covid.

Na avaliação de Tomba, 
contudo, essa projeção não se 
concretizou na prática. “Muitos 
prefeitos perderam a reeleição 
sentados nos cargos. Isso é im-

portante para a gente avaliar e pa-
ra entender que não foi como se 
pensava. Todo mundo dizia que a 
pandemia bene� ciava quem es-
tava na cadeira, e não foi”, ressalta 
o deputado.

Em pelo menos cinco cidades 
potiguares, aliados políticos de 
Tomba venceram a eleição mes-
mo estando na oposição. Foram os 
casos de Jaçanã (Uady, do PSDB), 
Tangará (Doutor Airton, do PDT), 
Lajes Pintadas (Luciano, do Repu-
blicanos), Arês (Bergson Iduino, 

do Republicanos) e Tibau do Sul 
(Valdenicio Costa, do DEM).

Tomba declara que ainda é ce-
do para avaliar o que foi determi-
nante para o resultado da eleição. 
Mas esboça uma análise: “Com a 
pandemia, recursos vieram e as 
pessoas não tiveram tempo de 
fazer política e pedir voto”.

TAXA DE REELEIÇÃO
Apesar da análise de Tomba 

Farias, a maioria dos prefeitos 
que buscaram a reeleição em 

2020 conquistou um novo man-
dato nas eleições deste ano.

Levantamento feito pelo jor-
nal Tribuna do Norte aponta que 
76 dos 115 prefeitos candidatos 
à reeleição venceram no último 
domingo 15. Com isso, a taxa de 
reeleição foi de cerca de 66% no 
Estado. Neste grupo, merecem 
destaque as reeleições de Álvaro 
Dias (Natal), Rosano Taveira (Par-
namirim), Paulinho (São Gonçalo 
do Amarante), Júlio César Câma-
ra (Ceará-Mirim) e Odon Júnior 
(Currais Novos).

É importante ressaltar que, 
além desses prefeitos reeleitos, 
houve casos de prefeitos que, 
impossibilitados de buscar um 3º 
mandato, apoiaram aliados que 
acabaram vencendo o pleito, co-
mo em Monte Alegre (prefeito Se-
verino Rodrigues apoiou o eleito 
André Rodrigues) e em São José 
de Mipibu (prefeito Arlindo Dan-
tas apoiou o eleito Zé Figueiredo).

É bem verdade que, em ou-
tras várias cidades, opositores 
derrotaram o grupo situacionista. 
Neste grupo, ganham destaque as 
vitórias de Allyson Bezerra sobre 
Rosalba Ciarlini (Mossoró), Dr. 
Tadeu sobre Batata (Caicó), Ma-
rianna Almeida sobre Leonardo 
Rêgo (Pau dos Ferros) e Felipe 
Menezes sobre Marcão (Lajes).

Gestão da pandemia não foi crucial 
para resultado da eleição, diz Tomba
ELEIÇÕES 2020 |  Parlamentar fez um balanço do pleito deste ano e discordou de analistas que apontam que a pandemia da Covid-19 beneficiou os atuais detentores de mandato. 
Apesar disso, levantamento mostra que maioria dos prefeitos que buscaram a reeleição em 2020 conquistou um novo mandato nas eleições deste ano. Foram 76 prefeitos reeleitos

Deputado estadual Tomba Farias (PSDB) citou exemplos de prefeitos que foram eleitos em 2020 mesmo integrando grupo da oposição

“PREFEITOS PERDERAM 
A REELEIÇÃO 
SENTADOS NOS CARGOS”
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O prefeito reeleito de Natal, 
Álvaro Dias, avalia que o seu 
partido, o PSDB, tem bons 

quadros para disputar a eleição 
para o Governo do Estado em 2022.

Ele cita o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, 
como uma possibilidade, assim 
como outros deputados estaduais 
que compõem a bancada tucana na 
Casa. Ele próprio, Álvaro, descarta 
ser candidato daqui a dois anos e 
afirma que cumprirá os quatro anos 
do mandato para o qual foi eleito.

Álvaro diz ainda que o minis-
tro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, pode ser uma 
alternativa para a disputa, muito 
embora o ministro não esteja mais 
filiado ao PSDB.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
o prefeito de Natal enfatiza, contu-
do, que seu foco no momento é o 
combate à pandemia do novo co-
ronavírus, por causa da ameaça de 
segunda onda de contaminações.

Álvaro Dias também fala sobre 
a relação com a governadora Fáti-
ma Bezerra e sobre a reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro. Confira:

 
AGORA RN – A nova composi-

ção da Câmara Municipal será um 
obstáculo para a aprovação do no-
vo Plano Diretor?

ÁLVARO DIAS – Não. O novo 
Plano Diretor é bom para a cida-
de. Vai modernizar, fazer a cidade 
avançar. Eu acredito que não te-
remos nenhuma dificuldade de 
aprovar na Câmara Municipal. A 
maioria dos vereadores deve apoiar 
o novo Plano Diretor, eu acredito.

AGORA RN – Essa é uma pauta 
que o senhor vai deixar para 2021?

ÁLVARO DIAS – Se possível, eu 
resolverei logo, o quanto antes. Mas 
há alguns percalços, alguns questio-
namentos do Ministério Púbilco. Se 
a gente conseguir superar, vamos 
enviar ainda nesta legislatura.

AGORA RN – O senhor acha que 
o projeto terá uma boa aceitação 
na nova composição da Câmara?

ÁLVARO DIAS – Questiona-
mentos, discordâncias e debates 
podem acontecer. Se bem que a 
atual bancada que compõe a Câ-
mara Municipal já teve oportuni-
dade de acompanhar toda a discus-

ÁLVARO: PSDB PODE APOIAR 
EZEQUIEL OU ROGÉRIO PARA
O GOVERNO DO RN EM 2022

são, a elaboração e a votação. Todas 
as reuniões sobre o Plano Diretor 
sempre contaram com a presença 
de vereadores. Algumas audiências 
públicas também foram realizadas 
na Câmara Municipal. Todos os 
vereadores têm conhecimento do 
inteiro teor do que foi discutido e 
aprovado no Plano Diretor.

 AGORA RN – O senhor vai re-
nunciar ao mandato para ser can-
didato a outro cargo em 2022?

ÁLVARO DIAS – Não vou re-
nunciar. Vou tirar meu mandato na 
íntegra.

AGORA RN – O seu partido, o 
PSDB, que elegeu 31 prefeitos nas 
últimas eleições, terá candidato 
próprio ao Governo do Estado?

ÁLVARO DIAS – Não sei. É 
uma decisão interna do partido. 
Não sei se o PSDB, mesmo sendo 
um partido pujante e forte, vai 
querer indicar um candidato ao 
Governo do Estado, ao Senado, 
a deputado federal ou só a depu-
tados estaduais. Eu não posso 
prever qual vai ser a definição. A 
decisão será tomada no momento 
oportuno.

AGORA RN – O presidente da 
Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira, seria um bom nome?

ÁLVARO DIAS – Sim. Assim 
como outros deputados estadu-
ais são bons nomes. O PSDB tem 
o deputado Tomba Farias, tem 
outros deputados. Todos eles são 
competentes, atuantes, capazes 
e podem vir a disputar qualquer 

cargo eletivo, com condições de en-
frentar as eleições e de ter um bom 
desempenho.

 AGORA RN – O ministro do De-
senvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, seria um bom nome para 
ser candidato a governador pelo 
PSDB?

ÁLVARO DIAS – O ministro 
não faz parte dos quadros do PSDB, 
está sem partido. Mas, pelo bom 
desempenho que ele vem tendo no 
ministério, por ser um ministro atu-
ante, uma pessoa que tem privile-
giado o Estado, direcionado recur-
sos, encaminhado bons projetos, 
ajudado na liberação de recursos, 
prestado grandes serviços ao RN, é 
um bom nome para discutir qual-
quer cargo que assim ele entenda e 
resolva disputar.

AGORA RN – Como o senhor 
avalia a administração da governa-
dora Fátima Bezerra?

ÁLVARO DIAS – Eu me abs-
tenho de emitir qualquer opinião 
sobre o desempenho da governa-
dora Fátima Bezerra. A população é 
quem deve analisar, julgar e opinar.

AGORA RN – Como está sua re-
lação com ela?

ÁLVARO DIAS – É uma boa 
relação, apesar de termos tenta-
do algumas parcerias que não se 
concretizaram. Vou até tentar en-
caminhar outras parcerias entre 
o Município de Natal e o Governo 
do Estado. Não haverá nenhum 
problema em encaminhar novas 
tentativas de projetos conjuntos.

AGORA RN – Que projetos o se-
nhor tentou viabilizar e que não se 
concretizaram?

ÁLVARO DIAS – Vários. Ten-
tamos parcerias, por exemplo, 
para estabelecer o hospital de 
campanha em Natal. Procuramos 
o Governo do Estado e não houve 
condições para que se concretizas-
se a parceria. Mas, se houver outros 
projetos de interesse da coletivida-
de e eu sentir que é importante o 
somatório do Governo do Estado 
com a Prefeitura, sem nenhum 
problema procurarei, mais uma 
vez, novamente, tentar estabelecer 
parceria com o Governo do Estado.

 AGORA RN – Em 2022, o senhor 
pretende apoiar a reeleição do pre-
sidente Jair Bolsonaro, caso ele seja 
candidato?

ÁLVARO DIAS – Ninguém sa-
be se ele será candidato. Ainda não 
chegou o momento de haver essa 
decisão por parte do presidente. 
Ainda não chegou o momento de 
haver a definição por parte dos de-
mais partidos políticos. Eu integro 
um partido político, o PSDB, e po-
de ser que ele tenha um candidato 
próprio à Presidência. Pode ser que 
se coligue com o presidente Bol-
sonaro. Existem várias oportuni-
dades e possibilidades que podem 
surgir no momento oportuno. Não 
adianta falar em cima de hipóteses 
que ainda não se concretizaram e 
ainda não são reais, estão distantes.

AGORA RN – O que vai balizar 
essa decisão?

ÁLVARO DIAS – Vamos tomar 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

a decisão de acordo com o interes-
se maior da cidade de Natal. Minha 
grande prioridade vai ser apoiar 
alguém que possa contribuir com 
o progresso, com o futuro da cidade 
do Natal.

AGORA RN – Falando sobre 
gestão da pandemia, qual vai ser o 
futuro do hospital de campanha? 
Vai permanecer aberto?

ÁLVARO DIAS – Enquanto 
o coronavírus estiver na cidade 
de Natal, vamos manter toda a 
infraestrutura que colocamos em 
funcionamento: o hospital de cam-
panha, os centros de enfrentamen-
to, os postos de saúde com horário 
estendido e a disponibilização de 
medicamentos em todos eles. Va-
mos dar total prioridade para com-
bater essa pandemia e proteger 
a população de Natal. Enquanto 
tempo ela persistir, nós estaremos 
atentos, vigilantes, para tomarmos 
as medidas cabíveis para proteger a 
população. Nossa prioridade agora 
é a gestão.

AGORA RN – Se houver segunda 
onda de infecções de coronavírus, 
o senhor vai fechar o comércio?

ÁLVARO DIAS – Estamos pre-
parados. Se houver um recrudes-
cimento, um aumento dos casos 
de coronavírus de uma maneira 
exagerada, que se aproxime do 
que aconteceu na primeira onda, 
estamos prontos e preparados para 
enfrentar. A população pode ficar 
tranquila que o prefeito está focado 
no coronavírus e as providências 
cabíveis foram e serão tomadas ca-
so haja necessidade. 

AGORA RN – Fora a pandemia, 
o que o senhor pretende realizar na 
saúde?

ÁLVARO DIAS – Iremos to-
mar várias atitudes para melhorar 
a saúde pública. Mas agora o foco 
principal de tudo é o combate ao 
coronavírus. Os casos estão au-
mentando de uma maneira signifi-
cativa. Lamento muito que atitudes 
que deveriam ter sido tomadas, co-
mo o cumprimento do decreto que 
nós editamos (no início da campa-
nha), não foram. Isso tudo contri-
buiu para o aumento exagerado de 
casos que muito nos preocupa. A 
diretriz da prefeitura é o combate 
ao coronavírus. É ver que medidas 
podemos tomar para proteger a po-
pulação desse mal nefasto, nocivo, 
pernicioso, covarde e traiçoeiro que 
é o coronavírus, que mata as pesso-
as. Não podemos permitir que isso 
aconteça em Natal.

ENTREVISTA | Prefeito reeleito de Natal fala
sobre projetos para as eleições de 2022 e
destaca prioridades do próximo mandato,
para o qual foi eleito pela população em 1º turno
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PAÍS GASTA R$ 101 BILHÕES 
SÓ COM PESSOAL DE ESTATAIS

ÚNICO SEGUNDO TURNO 
ENTRE MULHERES ESTÁ EMPATADO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SISTEMA VULNERÁVEL
Ficou mal para o ministro 

Luis Roberto Barroso, que 
continua sendo mal informado 
pela Secretaria de Tecnologia do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE): o 
hacker português revelou ter sido 
fácil invadir o sistema do TSE, e 
que se utilizou de um celular para 
vasculhar tudo por 28 vezes. 

OMISSÃO INDESCULPÁVEL
A começar pelo próprio 

presidente, o governo federal fez 
um silêncio constrangedor sobre 
o ato de barbárie dos seguranças 
que mataram covardemente um 
cidadão em um supermercado de 
Porto Alegre.

FALAS INSUFICIENTES
O governo se pronunciou 

sobre o caso de João Alberto, 
espancado até a morte, apenas por 
meio do vice Hamilton Mourão, 
comentarista diário de notícias, e 
da ministra Damares Alves (Mulher, 
Direitos Humanos e etc.).

REJEIÇÃO RECORDE
O levantamento do Paraná 

Pesquisa em Porto Alegre, divulgado 
no site Diário do Poder, prevê uma 

surra de votos no segundo turno, 
impensada em levantamentos de 
apenas três semanas atrás: Sebastião 
Melo (MDB) tem quase 62% e 
Manuela D’Ávila (PCdoB), pouco 
mais de 38%.

SEBRAE COM ELEITOS
O Sebrae anunciou que vai 

lançar o Guia do Prefeito, em 
dezembro. A ideia é inserir o 
empreendedorismo nas agendas 
municipais, com a apresentação 
das principais soluções para os 
novos gestores.

2022 É LOGO ALI
A preocupação de Davi 

Alcolumbre (DEM) com a demora 
na solução do apagão no Amapá 
não é só com o Estado. Con� rma 
um presidente do Senado fraco e, 
em � m de mandato, será lembrado 
na campanha de 22.

SEMPRE NA NOSSA CONTA
Conforme levantamento 

da ValeCard, o preço médio da 
gasolina no Brasil teve leve queda 
de 0,13% nos últimos 15 dias. É a 
primeira “variação negativa” após 
uma sequência de cinco meses de 
alta.

Entre as 57 cidades que realizarão uma eleição de segundo turno 
para definir seus prefeitos no dia 30, apenas Ponta Grossa (PR) tem duas 
mulheres na disputa. O primeiro levantamento do Paraná Pesquisas 
no município revela que Mabel Canto (PSC), com 43,6%, e Professora 
Elizabeth (PSD), 43,1%, estão empatadas. A pesquisa foi registrada no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-08980/2020.

ATÉ NA REJEIÇÃO
Um dos principais fatores 

numa eleição majoritária, a 
rejeição às duas candidatas 
também empata: Conte 34,9% a 
35,9% de Elizabeth.

MARGEM DE ERRO
O resultado inclui os 

eleitores indecisos, brancos 

e nulos (7,5%) e aqueles não 
responderam (5,8%). 

A margem de erro é de 3,5%.

VOTOS VÁLIDOS
Contabilizados apenas os 

votos válidos, Mabel Canto 
tem 50,3% das intenções e 
Professora Elizabeth soma 
49,7%.

A s 46 empresas estatais sob controle direto da União custam R$101 
bilhões por ano aos pagadores de impostos, e possuem mais de 448 mil 
funcionários. Os dados constam no Relatório Agregado das Empesas 

Estatais Federais, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais, do Ministério da Economia. O documento revela também os salários 
milionários da direção dessas empresas, como a Petrobras, que em 2019 pagou 
R$2,71 milhões a um diretor executivo. O teto do funcionalismo público é de 
R$33,7 mil, que é a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nas 
estatais não há limite. Quanto maior a estatal, maiores os salários dos diretores. Na 
Petrobras a média é de R$2,93 milhões/ano. No Banco do Brasil, é R$1,63 milhão. 
No Banco da Amazônia, por exemplo, o valor médio da remuneração anual de 
membros da governança da empresa é de R$400 mil. Na desconhecida Empresa 
de Pesquisa Energética, criada no governo Lula, a média salarial é de R$ 13,7 mil. 
O presidente ganha R$ 32,2 mil.
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. DÁCIO ALVES FERREIRA, brasileiro, solteiro, comerciário, portador do CPF/MF n° 455.389.994-91, RG 
n° 1131648, residente e domiciliado no Manimbu Litorâneo, Manimbu, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na RN-003, Manimbu, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
13.638,68m² (treze mil, seiscentos e trinta e oito metos e sessenta e oito decímetros quadrados), imóvel sem cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- NORTE: 
Do ponto P1 ao P2 com 61,10m, com a Srª. Beatrissi Teixeira Guimarães. LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 105,45m, com 
a Srª. Edilza Maria Luz. Do ponto P3 ao P4 com 30,00m, do ponto P4 ao P5 com 5,00m, do ponto P5 ao P6 com 105,06m, 
do ponto P6 ao P7 com 69,12m com a Srª.Eva Maria de Albuquerque Gadelha. SUL: Do ponto P7 ao P8 com 18,94m com 
a RN-003. Do ponto P8 ao P9 com 32,11m, do ponto P9 ao P10 com 10,00m, com o Sr. Pedro Letrado Marinho. Do ponto 
P10 ao P11 com 10,00m, com o Srª. Ieva Ramos de Lima. OESTE: Do ponto P11 ao P12 com 36,00m do ponto P12 ao 
P13 com 6,40m, com a Srª. Odila Siqueira da Silva Nascimento. Do ponto P13 ao P1 com 208,85 m, com a Srª. Célia 
Maria Marinho Carneiro da Câmara.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00.  O 
requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Beatrissi Teixeira Guimarães, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 23.11.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. HELGE SCHWARZ, alemão, casado sob o regime de separação total de bens com a Sra. Ivanelza 
Gomes da Silva, professor, portador do CPF/MF n° 016.560.474-38, portador do passaporte n° C1TTF19HX, residente e 
domiciliado na Lohbrugger Kirchstrabe 12 a Stw. EG 21033 – Hamburgo - Alemanha, que vem através de seu advogado, o 
Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, 
com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada 13, distante aproximadamente 40 metros da Rua 
dos Flamingos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 304,00m² (trezentos e  quatro metros quadrados), 
imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.06.3346.0000.9 
e sequencial n° 1.007450.3. Limites e Confrontações – Ao Norte, do P1 ao P2 com 16,00m, com a Rua Projetada 13. Ao 
Leste, do ponto P2 ao P3 com 18,60m  com o Sr. Valdir da Costa. Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 16,00m, com o Cond. 
Residencial Coqueiros dos Flamingos. Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 19,40m, com o Sr. Luiz Carlos do Nascimento. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 53.000,00.  O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Valdir da Costa, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 23.11.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. LETÍCIA GALVÃO DE MENEZES, brasileira, solteira, engenheira, portadora do RG sob o n° 
002.506.451 e inscrita no CPF/MF sob o n° 009.234.704-50, residente e domiciliada na Rua dos Tangarás, 8033, Pitimbu, 
Natal/RN, CEP: 59.067-340, e o Sr. LUIZ ACIOLI DE MATOS NETO, brasileiro, solteiro, portador do RG sob o n° 
2004009175583 e inscrito no CPF/MF sob o n° 022.965.643-99, residente e domiciliado na Rua Frei Mansueto, 505, Apto 
803, Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60.175-070, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 866,80m² (oitocentos e sessenta e seis metros  e oitenta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.040.02.1210.0000.2, e sequencial número 
1.005399.9, CEP: 59.178-000.  Limitando-se:  NORTE: 29,00m. Com Rua da Albacora  LESTE: 29,87m. Com Aelson 
Fidelis Costa     SUL: 30,00m. Com Leonardo Policarpo Matos Silva  OESTE: 30,00m. Com Rua da Albacora.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00.  Os requerente alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Leonardo Policarpo Matos Silva, o Sr. Aelson 
Fidelis Costa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 23.11.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

Uma servidora da Prefeitura de 
Mossoró que trabalha na Comis-
são do Arquivo Geral foi condu-

zida até a delegacia na noite da última 
quarta-feira 18 após ser vista carregando 
documentos da prefeitura na mala de 
um carro. O caso aconteceu pouco tem-
po depois que ela saiu do Palácio da Re-
sistência, sede do Executivo Municipal.

A atitude da servidora foi conside-
rada suspeita, principalmente porque a 
gestão municipal passa por um proces-
so de transição, após a vitória, no último 
domingo 15, de Allyson Bezerra (Solida-
riedade) sobre a atual prefeita Rosalba 
Ciarlini (Progressistas). O novo prefeito 
assumirá o cargo em 1º de janeiro.

Segundo a funcionária pública – 
que se chama Nadjara Dias –, ela saía 
da Prefeitura de Mossoró no início da 
noite quando três homens armados 
não identi� cados se aproximaram e 
chamaram a polícia após perceber que 
ela carregava documentos públicos 
dentro do carro.

Com a chegada da Polícia Militar, 
a servidora foi levada para a delegacia 
para prestar esclarecimentos. Ela foi li-
berada logo em seguida após nenhuma 
atividade ilícita ter sido identi� cada.

De acordo com o delegado da Po-
lícia Civil Roberto Moura, os homens 
que abordaram a servidora alegaram 
que a atitude era suspeita já que os do-
cumentos estavam sendo retirados da 
prefeitura à noite. A funcionária pública 
municipal alegou, porém, que o proce-
dimento é de praxe. Nadjara a� rmou 
que estava apenas transportando do-
cumentos de várias secretarias para o 
Arquivo Geral.

O delegado enfatiza que, na delega-
cia, foram ouvidas testemunhas, pes-
soas ligadas à equipe de transição de 
governo e a servidora. Roberto Moura 
a� rmou que os documentos localiza-
dos dentro do carro eram de menor 
importância e se referiam a atos da pre-
feitura de 10 ou 15 anos atrás.

“Concluímos que a documentação 
é antiga. Trata-se de memorandos, 
requerimentos, nada de maior relevân-
cia”, pontuou o delegado, destacando 
que o caso foi declarado encerrado por-
que não há indícios de irregularidades.

Em nota, a gestão da prefeita Rosal-
ba Ciarlini a� rmou que “o procedimen-
to de transferência do arquivo passivo 
faz parte da rotina administrativa” e 
que não há nenhum tipo de irregulari-
dade nessa prática.

Um dia após o incidente, a servido-
ra voltou à delegacia nesta quinta-feira 
19, desta vez para prestar queixa por 
denunciação caluniosa e por ameaça. 
Ela reclama que foi intimidada por três 
homens armados e não identi� cados 
na saída do trabalho mesmo sem fazer 
nada errado.

“Quando eles disseram que eram 
policiais, eu pedi para ver o distintivo 
deles e eles me mostraram as armas 
dizendo que aquelas eram suas identi-
� cações”, destacou a servidora.

Segundo a Polícia Civil do RN, um 
inquérito será instaurado para investi-
gar o caso.

Servidora
é levada para
a delegacia

MOSSORÓ
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LATAM CARGO

ELISA ELSIE  / ASSECOM

O diretor da Latam Cargo, Ale-
xandre Silva, apresenta na 
próxima semana estudos mais 

detalhados ao governo do estado de 
uma grade de voos para transportar 
frutas e pescados pelo Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante.

Durante o encontro virtual do 
executivo com a governadora Fátima 
Bezerra, esta semana, a Latam Cargo 
se comprometeu a incluir o RN nas 
escalas de voos extras e ofertar capa-
cidade de transporte de 48 toneladas 
de frutas para a Europa na frequência 
de duas ou três vezes por semana.

Alexandre Silva ainda se compro-
meteu a estudar a inclusão do Estado 
nas rotas aéreas de carga da Latam a 
partir do início do ano que vem. “Esta 
sugestão do Governo do RN é impor-
tante para a cadeia produtiva e para a 
Latam também”, afirmou.

Além do transporte de frutas, a 
rota de cargas no RN poderá também 
se beneficiar das grandes exportações 
de pescado (atum e camarão) que têm 
como maior destino os Estados Uni-
dos e o Japão.

Hoje, 85% das exportações de 
atum do Brasil são realizadas a partir 
do RN. A rota de cargas também pode 

favorecer a companhia aérea com a 
importação de peças e componentes 
para os parques eólicos. O Estado 

tem 160 parques em operação, que 
demandam peças para manutenção, 
e tem 20 parques em processo de 

construção.
“Além de todo este potencial já em 

exploração temos ainda muito para 

ser desenvolvido na geração de ener-
gia limpa em terra e mar”, explicou a 
governadora logo após o encontro.

A Latam Cargo Brasil, que é a 
unidade de cargas da Latam Airlines 
Brasil, inaugurou este mês um novo 
Terminal de Cargas (Teca), em Brasí-
lia, o segundo maior hub (centro de 
conexões) da companhia no País.

Localizado no aeroporto de Brasí-
lia, o novo Teca da Latam Cargo ocu-
pa área total de 13.500 metros quadra-
dos, sendo 6.260 metros quadrados 
de área construída e 5.121 metros 
quadradas de área de armazenagem.

Nos últimos anos, a empresa tem 
feito investimentos na estrutura de 
seus terminais de cargas pelo País, co-
mo o de Guarulhos, Curitiba, Fortale-
za, Uberlândia, Ribeirão Preto, Belém 
e Galeão, no Rio de Janeiro.

Latam estuda expandir operações no 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves
TRANSPORTE | Empresa Latam Cargo se comprometeu a incluir o Rio Grande do Norte nas escalas de voos extras e ofertar capacidade de transporte de 48 toneladas de frutas para a 
Europa na frequência de duas ou três vezes por semana. Além da fruticultura, a rota de cargas no RN poderá também se beneficiar das grandes exportações de pescado potiguar

A rota de cargas também pode favorecer a companhia aérea com a importação de peças e componentes para os parques eólicos

Procedimentos eletivos no hospital pediátrico retomaram no dia 21 de outubro

48
é a carga de frutas que será 

transportada pela Latam Cargo

OHospital Pediátrico Maria Alice 
Fernades contabiliza mais de 
200 cirurgias, desde outubro, 

com a retomada no programa “Mais 
Cirurgias, Mais Saúde”, que é gerencia-
do pela Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap)

“Sinto um verdadeiro alívio e uma 
felicidade em estar aqui, mudou nossa 
vida”. A fala é de Lília de Araújo, resi-
dente do município de Caicó ao ver a 
recuperação de sua filha de dois anos 
e quatro meses no Hospital Pediátri-
co Maria Alice Fernandes. Devido à 
pandemia, as cirurgias eletivas no Rio 
Grande do Norte foram suspensas por 
recomendação do Ministério Público 
para socorrer as pessoas acometidas 
em estado grave pelo Coronavírus.

De acordo com a diretora geral do 
Hospital Maria Alice, Suyame Ricarte, 
os procedimentos retomaram no dia 
21 de outubro com cirurgias eletivas 
que já estavam agendados antes a pan-
demia. “Iniciamos pelos pequenos pro-
cedimentos e até dia 16 de novembro 
já atendemos 181 pacientes e foram 

realizados 199 procedimentos já que 
tem crianças que se submetem a dois 
procedimentos ou mais”, explica.

Um desses pacientes é o filho de 
Gessyara Kelly, residente em Mossoró, 
mãe de um menino de dois anos. O 
menino fez três cirurgias de uma só 
vez: Fimose e duas hérnias: uma umbi-
lical e outra na virilha. “Só tenho a agra-
decer a toda a equipe do hospital pelo 
atendimento tão especial”, disse a mãe.

Os procedimentos mais realizados 
no hospital pediátrico são postec-
tomias, frenotomias e herniorrafias. 
É importante ressaltar que todas as 
crianças que estão sendo operadas ho-
je, já haviam passado por consulta com 
os cirurgiões antes da pandemia. 

Já as crianças que ainda não pas-
saram por avaliação do cirurgião estão 
em fase de encaminhamento via regu-
lação municipal e estadual. Além disso, 
as crianças que precisam de interna-
ção são encaminhadas para os leitos 
de clínica cirúrgica e são acompanha-
das pela equipe multiprofissional até 
sua alta.

Hospital Maria Alice realizou 
mais de 200 cirurgias eletivas

SAÚDE

Apesar do aumento de casos e 
internações por Covid-19 em 
algumas regiões do Brasil, a 

cúpula do Ministério da Saúde avalia 
que não é hora de endurecer restrições 
para o controle da pandemia, como 
recomendar o isolamento social, ou 
reforçar a testagem no País. O alerta so-
mente será disparado quando houver 
alta consistente no número de mortes. 

Embora ainda discutam novas 
medidas a serem tomadas, secretários 
de Estados e municípios aumentaram 
a pressão para que o ministério ajude 
a controlar a pandemia. Além do refor-
ço na estratégia de testes, eles pedem 
garantias de que o custeio de leitos 
exclusivos para tratar pacientes da do-
ença será renovado. A preocupação foi 
levada à pasta em reuniões nas últimas 
semanas Isso porque o estado de cala-
midade que garantiu mais verba para 
a Saúde vai até 31 de dezembro e no 
Orçamento de 2021 não há previsão de 
dinheiro extra para financiar o comba-
te à pandemia.

Ministério espera 
alta de óbitos para 
agir contra 2ª onda

PANDEMIA
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Pandemia na educação: 
aprendizagem em ponto morto
IMPACTO | Na rede municipal de ensino de Natal, apenas alunos do 9º ano do fundamental tiveram teleaulas 
com suspensão das atividades presenciais. Previsão é que a educação demore três anos para se recuperar

NATHALLYA MACEDO

Passados 8 meses desde que a 
pandemia da Covid-19 se tornou 
uma realidade no país, os alunos 

da rede municipal de ensino seguem 
sem aulas em Natal – tanto presen-
ciais quanto virtuais. Segundo a Secre-
taria de Educação da capital potiguar, 
apenas os alunos do 9º ano (antiga 8ª 
série) tiveram teleaulas – transmitidas 
por canal de TV aberta –  ao longo 
deste ano, após a suspensão das ativi-
dades presenciais em ação preventiva 
de segurança sanitária.    

Ao Agora RN, a pasta afirmou 
que levará de 2 a 3 anos para que a 
aprendizagem seja retomada de forma 
considerada normal. “Não se recupe-
ra aprendizagem de uma hora para 
outra, é necessário um planejamento 
das atividades de forma gradual. Tra-
balharemos para que, mesmo com as 
dificuldades, a rede municipal de en-

sino se fortaleça apresentando índices 
de aprendizagens mais proficientes 
em todos os níveis de escolaridade”, 
complementou a secretária adjunta 
de Gestão Pedagógica, Ednice Peixoto 
dos Santos. 

Segundo ela, as teleaulas foram es-
tabelecidas só para o 9º ano por consi-
derar que estes alunos possuem maior 
autonomia para realizar as atividades 
com a mediação do professor à distân-
cia. Dessa forma, o ano letivo de 2020 
possivelmente formará o primeiro 
ciclo do ano civil de 2021, quando se-
rão cumpridos dois ciclos de forma 
híbrida: o primeiro correspondente ao 
ano letivo de 2020, e o segundo, ao ano 
letivo de 2021. 

“Sabemos que muitos alunos não 
tem condições de acesso aos meios di-
gitais, por isso que não estabelecemos 
aulas remotas, porque não atingiría-
mos a maioria e a educação municipal 
tem como princípio a equidade”, justi-

ficou Ednice.  
Ainda não há data definida para o 

retorno presencial das atividades. “O 
planejamento prevê uma volta gradu-
al a depender da taxa de transmissi-
bilidade do coronavírus, retornando 
inicialmente os estudantes dos anos 
finais e educação de jovens e adultos, 
depois os alunos dos anos iniciais e, 
por último, os estudantes da educação 
infantil. Estamos discutindo, em con-
junto com gestores e coordenadores, 
planejamentos de ações pedagógicas, 
tanto na área de formação como na de 
execução de procedimentos metodo-
lógicos, para que os estudantes e todos 
os profissionais sejam acolhidos, e que 
se estabeleça uma rotina pedagógica 
que favoreça a aprendizagem”, pon-
tuou.  

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
decidiu suspender o calendário da 
rede pública municipal de ensino em 
setembro. Com a medida, as aulas pre- Aulas presenciais nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e em todas as escolas municipais só serão retomadas em 2021
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senciais nas 146 unidades de ensino de 
Natal (72 escolas de ensino fundamen-
tal e 74 centros de educação infantil) 
só serão retomadas em 2021. 

PREJUÍZOS  
Para Rute Régis, professora da Uni-

versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e coordenadora estadu-
al da Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação (Anpae), 
a pandemia só con� rmou a enorme 
desigualdade educacional no Brasil. 
“Isso é re� exo direto da desigualdade 
social. Quando as redes públicas pro-
puseram estratégias de ensino remoto, 
a partir de instrumentos digitais, � cou 
comprovada a di� culdade de acesso 
à essas tecnologias. O Município es-
tá trabalhando com teleaulas, mas 
muitos não possuem TV em casa, por 
exemplo”, a� rmou. 

“De fato, esse período de suspen-
são das aulas vai ocasionar um grande 
prejuízo, já que é imprescindível o con-
tato entre os professores e os alunos 
dentro da sala – o que não está acon-
tecendo. Cada pessoa é uma pessoa, 
então a retomada vai ser complicada 
justamente por conta das diferenças 
dos processos de aprendizagem. É 
uma situação que precisa ser acompa-
nhada ao longo do tempo, para obter 
respostas mais certeiras”, continuou 
Rute. Ela acredita que é essencial a 
elaboração de um plano de trabalho 
para o monitoramento e avaliação das 
etapas educativas em cada escola.  Aulas presenciais nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e em todas as escolas municipais só serão retomadas em 2021

NEY DOUGLAS / AGORA RN 

Para a rede privada, o “novo 
normal” do ensino presencial foi 
iniciado no dia 14 de setembro 
com a reabertura de escolas parti-
culares. O sindicato que representa 
as instituições preparou um proto-
colo próprio de segurança sanitá-
ria no � m de agosto. Antes disso, 
pais e professores realizaram um 

REDES PRIVADA 
DE ENSINO DE NATAL 
RETOMOU AULAS EM 14 
DE SETEMBRO

protesto para pedir o retorno. Em 
seguida, a retomada das aulas pre-
senciais nas escolas particulares 
foi aprovada pelo comitê cientí� co 
municipal sob argumentos de indi-
cadores positivos avaliados através 
de estudos técnicos, a exemplo 
das quedas dos índices de trans-
missibilidade da doença e da taxa 
de ocupação de leitos públicos. O 
decreto autorizando a retomada 
foi publicado no dia 10 de setem-
bro no Diário O� cial do Município 
(DOM), após decisão favorável do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB).  Já 
para a rede estadual, há uma data 

de� nida de retorno: 1º de fevereiro 
de 2021. A Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura (Seec) de� niu 
que todas as unidades escolares 
devem desenvolver atividades não 
presenciais para atingir 75% da 
carga horária mínima do ano letivo 
de 2020 — 800 horas correspon-
dentes — até o dia 18 de dezembro. 
De acordo com a pasta, o restante 
do ano letivo de 2020 será cumpri-
do no período de 1º de fevereiro a 
12 de março de 2021, com a efetiva-
ção do ensino híbrido, associando 
atividades presenciais e não pre-
senciais. 

8 meses 146
é o período em que a rede 

municipal de Natal está sem 
aulas presenciais

é o número de unidades de 
ensino municipais em Natal

Sabemos que muitos 
alunos não tem condições 

de acesso aos meios 
digitais, por isso que não 

estabelecemos aulas 
remotas”

“
EDNICE PEIXOTO DOS SANTOS

 SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
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LICITAÇÃO | Com a pandemia da Covid-19, o processo de licitação do sistema de ônibus foi adiado. Rubens 
Ramos, professor da UFRN, acredita que contratos de emergência podem avançar demandas em Natal

A licitação do transporte público 
já virou uma lenda urbana em 
Natal. A Prefeitura da cidade 

tenta realizar o processo desde 2013, 
mas sem sucesso. Recentemente, a 
secretária municipal de Administra-
ção Adamires França a� rmou que a 
minuta do edital está pronta, porém, 
a concessão só deve acontecer após o 
período da pandemia da Covid-19.

Enquanto o processo não pros-
pera, o serviço permanece sendo 
ofertado por seis empresas, que têm 
uma permissão precária para ope-
rar cerca de 80 linhas.  Professor da 
UFRN, especialista em mobilidade e 
doutor em Engenharia de Transpor-
tes, Rubens Ramos contou ao Agora 
RN que contratos emergenciais com 
as atuais empresas são soluções 
temporárias recomendadas para o 
momento. 

“A Prefeitura de Natal deveria fazer 
como fez São Paulo, contratos de emer-
gência com as empresas atuais, para 
regularizar um mínimo, e um estudo 
amplo da rede e do sistema para uma 
nova licitação. Um contrato emergen-
cial de 18 meses, durante o qual, nos 
primeiros seis meses a Prefeitura avan-
ça estudos, nos seis meses seguintes 
lança o edital, e nos seis meses � nais 
assina os contratos”, apontou. 

Professor Rubens Ramos enfatizou que a última vez que se fez um projeto no setor do transporte público de passageiros foi na década de 1980

Contrato emergencial é a 
solução temporária para o 
transporte, diz especialista

JOSÉ ALDENR / AGORA RN

O QUE DIZ A GESTÃO MUNICIPAL? 

A secretária municipal de 
Administração Adamires 
França explicou que a 
minuta do edital está 

pronta e aprovada pela 
Procuradoria Geral do 

Município, seguindo todas 
as orientações dos órgãos 

de controle e da consultoria 
técnica contratada, mas que 

não é possível especificar 
quando o processo será 
retomado. Ela justifica 
que “por se tratar de 

concessão de serviço 
público, obrigatoriamente 
temos que operacionalizar 
essa licitação através de 

uma Concorrência Pública 
que é uma modalidade 

exclusivamente presencial, 
mas que estão suspensas 

por causa da pandemia”. A 
expectativa é que o certame 

seja iniciado somente 
quando as condições 

sanitárias se estabilizarem. 
Dessa forma, o processo 

deve ficar para 2021. 

Isso porque, segundo ele, o sistema 
de transporte local precisa ser revisto 
com calma, baseado em estudos que 
encontrem respostas efetivas para um 
novo modelo, para que perdure por 
muitos anos. 

“O contrato de emergência já pode 
avançar demandas e gerar melhorias 
imediatas para a capital potiguar. Por 
exemplo, pode iniciar a migração para 
ônibus elétricos, assegurando que os 
mesmos serão recomprados pelas em-
presas vencedoras da licitação”, disse o 
especialista.  

O professor Rubens Ramos enfa-
tizou que a última vez que se fez um 
projeto no setor do transporte público 
de passageiros foi na década de 1980, 
quando Natal só tinha somente dois 
destinos: Alecrim e Cidade Alta. 

Ele classi� ca como ultrapassado” o 
atual sistema de ônibus, o mesmo que 
existia em Curitiba até 1974 – quando a 
capital paraense passou a adotar rotas 
interbairros e tornou-se referência pa-
ra o mundo na oferta do serviço. 

O especialista em transporte e mo-
bilidade urbana acredita que é neces-
sário analisar a demanda da população 
e sincronizar os horários das viagens, 
além de ouvir os usuários, já que eles 
utilizam o serviço e sabem quais são os 
pontos de melhorias. 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de operação para 04 (quatro) linhas de surgências para os poços petrolífero de código 7-LV-
0067D-RN-A, 7-LV-0067D-RN-B, 7-LV-0065D-RN-A, 7-LV-0065D-RN-B, localizados no Campo de Produção de 
Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para os poços petrolíferos de códigos 7-SIB-0001-RN-A. 
Localizadas no Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 
Renovação de Licença de operação para 03 (três) poços petrolíferos de código 7-RFQ-0051D-RN, 7-RFQ-0052D-
RN, 7-RFQ-0053D-RN, localizados no Campo de Produção de Riacho da Forquilha, no município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de operação para 04 (quatro) poços petrolíferos de código 7-FMQ-0047-RN-A, 7-FMQ-0046-
RN-A, 7-FMQ-0045-RN-A, 7-FMQ-0044-RN-A, localizados no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município 
de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de operação para 14 (quatorze) linhas de surgências para os poços petrolíferos de código 7-
FMQ-0005-RN, 7-FMQ-0009-RN, 7-FMQ-0010-RN, 7-FMQ-0013-RN, 7-FMQ-0014-RN, 7-FMQ-0015-RN, 7-FMQ-0017-
RN, 7-FMQ-0019-RN, 7-FMQ-0020-RN, 7-FMQ-0021-RN, 7-FMQ-0023-RN, 7-FMQ-0025-RN, 7-FMQ-0026-RN, 7-
FMQ-0029-RN, localizados no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero com código 7-BR-
0078D-RN, localizado no Campo de Produção Brejinho, município de Upanema-RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero com código 7-BAL-
0071-ARN / EC-BAL-A, localizados no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept 
Rosado-RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero com código 7-BAL-
0054-RN / EC-BAL-A, localizados no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept 
Rosado-RN. 
Renovação de Licença de operação para 06 (seis) linhas de surgências para os poços petrolíferos com código 7-
VRG-0001D-RN, 7-VRG-0002-RN, 7-VRG-0003-RN, 7-VRG-0004-RN, 7-VRG-0005D-RN, 7-VRG-0006-RN, localizados 
no Campo de Produção de Varginha, município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero com código 7-LV-0054-
RN, localizados no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de operação para 10 (dez) linhas de surgências para os poços petrolíferos com código 4-VR-
0002-RN, 3-VR-0003-RN, 7-VR-0007-RN, 7-VR-0008-RN, 7-VR-0009-RN, 7-VR-0012-RN, 7-VR-0013-RN, 7-VR-0014-
RN, 7-VR-0015-RN, 7-VR-0016-RN, localizados no Campo de Produção de Várzea Redonda, Upanema/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0054-ARN, localizados no 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0071-A-RN, localizados no 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-LV-0054A-RN, localizados 
no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poço petrolífero de código 3-RFQ-0045-RN, localizados no Campo 
de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poço petrolífero de código 4-BJZ-0005-RN, localizados no Campo 
de Produção de Baixa do Juazeiro (BJZ), situado no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de operação para 03 (três) poços petrolíferos de código 7-RFQ-0044-DRN-A, 7-RFQ-0046-
DRN-A, 7-RFQ-0047-DRN-A, localizados no Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-ASB-0010DP-RN, 
localizados no Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) para o poço petrolífero de código 1- CS-0003-RN, localizados no 
Campo de Produção de Cordão de Sombra, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 7-ASB-
0010DP-RN, localizados no Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) poço petrolífero de código 7-ASB-0010DP-RN, localizados no 
Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) poço petrolífero de código 1-LF-0002-RN, localizados no Campo 
de Produção de Lagoa do Freire, município de Assu/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 02 (duas) linhas de surgências para os poços petrolíferos de código 7-
LOR-0087-RN-A, 7-LOR-0088-RN-A, localizados no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-
Sept Rosado-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 12 (doze) linhas de surgências para os poços petrolíferos de código 
TM0002RN, TM0003RN, TM0004RN, TM0005RN, TM0006RN, TM0007RN, TM0008RN, TM0012RN, TM0014RN, 
TM0015RN, TM0016RN, TM0017RN, localizados no Campo de Produção de Três Marias, município de Governador 
Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 7LOR0063-
RN, localizados no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 1-LF-0002-
RN, localizados no Campo de Produção de Lagoa do Freire (LF) , município de Assu/RN. 
Licença Simplificada para 01 (um) linha de surgência acesso para o poço petrolífero de código 7-FJ-0002-RN, 
localizados no Campo de Produção de Fazenda Junco, município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de operação para 03 (três) poços petrolíferos de código RLV-0001, LV-0048, Livramento 
(LV), localizados no Campo de Produção de Livramento (LV), município de Caraúbas/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, Centro. CEP 59.178-000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. RICARDO CARBALLAR RODRIGUEZ, autônomo, espanhol, casado, portador do RNM n° F180430-M, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 100.393.931-78, e, sua esposa, a Sra. JOSEMARY SCHMITZ DE FREITAS,  empresária, 
brasileira, casada, portadora do RG n° 000795192 – SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o n° 742.732.482-04, ambos, 
residentes e domiciliados na Rua das Pedrinhas, n° 900, Praia da Pipa, Tibau do Sul – RN, CEP: 59.179-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 485,83m² (quatrocentos e oitenta e cinco metros e oitenta e três decímetros quadrados), imóvel sem 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Limites e Confrontações – 
Ao Norte, do P1 ao P2 com 34,00m, com a Sra. Nayara de Melo Palmeira. Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 15,65m  com 
a Rua das Pedrinhas. Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 35,40m, com os Herdeiros do Sr. Otávio Manoel Barbosa. Ao Oeste, 
do ponto P4 ao P1 com 15,00m, com os Herdeiros do Sr. Otávio Manoel Barbosa. Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00.  Os requerente alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Nayara de Melo Palmeira, os Herdeiros de Otávio 
Manoel Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 23.11.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO de Licença de Regularização de Operação 
 

IVAN MONTEIRO DA FONSECA, 106.723.544-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação - LRO para a Agricultura Irrigada, localizada no Sitio Sacramentinho – Sítio Sacramentinho 
- Zona Rural – Ipanguaçu –RN, CEP:59.508- 000.  

 
IVAN MONTEIRO DA FONSECA 

Proprietário 
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ENERGIA | Companhia informou que o sistema elétrico do RN é um dos mais confiáveis do país, porque a 
Cosern foi uma das primeiras distribuidoras de energia do Brasil a automatizar todas as suas subestações

Na noite do último dia 3 de no-
vembro um incêndio atingiu a 
subestação de energia elétrica 

localizada na Zona Norte de Macapá, 
deixando 13 das 16 cidades do estado 
do Amapá sem energia. Cerca de 730 
mil pessoas foram afetadas pelo corte, 
o que representa 85% da população 
local. Segundo a Companhia Energéti-
ca do Rio Grande do Norte (Cosern), a 
população potiguar não corre risco de 
passar por um cenário semelhante.

A Companhia informou que o 
sistema elétrico do RN é um dos mais 
confiáveis do país, porque a Cosern foi 
uma das primeiras distribuidoras de 
energia do Brasil a automatizar todas 
as suas subestações elétricas, proce-
dimento foi feito há 20 anos. Ainda 
segundo a Companhia, as diferenças 
geográficas entre as regiões, o Amapá 
é um estado que possui muitos rios, 
pode influenciar na distribuição de 
energia e no risco de acontecer falhas 
de fornecimento.

A Cosern informou que conta com 
68 subestações espalhadas pelo estado, 
além de mais 3 subestações móveis, es-
tacionadas em Natal, Mossoró e Caicó 
e prontas para entrar em funciona-
mento em caso de emergência.  Ainda 
de acordo com a Companhia, todo o 
sistema elétrico é operado segundo os 
padrões mais modernos, a partir de 
um Centro de Operações Integrado no 
Edifício-Sede, em Natal.

A Cosern está presente nos 167 
municípios potiguares, detém uma 
área de concessão de 53 mil quilôme-
tros quadrados e atende 1,4 milhão de 
clientes (3,5 milhões de habitantes).

A empresa do RN  foi vendida em 
leilão de privatização em 1997 e ad-
quirida pelo consórcio formado pela 

Companhia de Eletricidade da Bahia 
(Coelba), Neoenergia e Uptick Parti-
cipações S/A pelo valor de R$ 676,4 
milhões. Atualmente são acionistas a 
Neoenergia, a Uptick e a Previ - Caixa 
Previdenciária dos Funcionários do 
Banco do Brasil.

AMAPÁ
O Amapá enfrenta problemas no 

fornecimento de energia desde o dia 3 
de novembro, afetando o abastecimen-
to de água, a compra e armazenamen-
to de alimentos, serviços de telefonia 
e internet, entre outros. Quase 90% da 
população (cerca de 765 mil pessoas) 
foi atingida.

 No 11 de novembro o fornecimen-
to de energia ainda estava sendo res-
tabelecido em regime de rodízio para 
80% do estado. No dia 17, o Amapá 
sofreu mais um apagão, atingindo 13 
das 16 cidades do estado que já esta-
vam com fornecimento racionado por 

causa do blecaute ocorrido em 3 de 
novembro.

Sexta-feira 20, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) autorizou 
a liberação operacional, em caráter 
excepcional, de duas usinas termelétri-
cas para abastecer o estado.

A Gemini Energy, empresa estran-
geira que atua nos 14 municípios ama-
paenses atingidos pelo apagão, é alvo 
de críticas de diferentes lados devido a 
falta de equipamentos para solucionar 
prontamente o problema. 

Em 2016 a companhia espanhola 
Isolux, que operava na região, entrou 
em recuperação judicial. Depois desse 
processo, a empresa passou a atuar 
como Gemini Energy, sendo a respon-
sável, desde janeiro de 2020, por 85,04% 
das linhas de transmissão da subes-
tação em questão, enquanto 14,96% 
ficam a cargo da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Su-
dam).

Cosern informou que conta com 68 subestações espalhadas por todo o Rio Grande do Norte

RN não corre risco de sofrer apagão 
como o Amapá, reforça Cosern

MÁRCIO FERNANDES  /AE

Após aumentar durante a crise 
de 2015 e 2016 e não retroceder 
mais, a desigualdade racial no 

mercado de trabalho bateu recorde 
neste ano. Com a pandemia da co-
vid-19 fechando milhões de vagas e 
obrigando o trabalhador informal a 
ficar em casa, a diferença na taxa de 
desemprego entre pretos e pardos e o 
restante da população alcançou em 
junho 5,45 pontos porcentuais, o maior 
patamar desde 2012 (início da série 
histórica). A última vez que essa dife-
rença havia ultrapassado 5 pontos por-
centuais foi em março de 2017, quando 
ficou em 5,24 pontos.

Enquanto o desemprego atingiu 
15,8% entre pretos e pardos em junho, 
entre brancos, amarelos e indígenas, fi-

cou em 10,4%, segundo dados da Pnad 
contabilizados pela consultoria LCA. 
A diferença decorre, sobretudo, do fa-
to de a população negra ocupar mais 
cargos que demandam pouca qualifi-
cação, que costumam ser os primeiros 
cortados em uma recessão. Grande 
parte dos negros também está no mer-
cado informal e não pode trabalhar por 
causa das medidas de distanciamento 
social. Entre abril e junho, o número de 
pessoas nesse segmento caiu 24,9% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado. Foi o maior recuo entre 
todos os grupos analisados pelo IBGE.

Ainda no segundo trimestre, houve 
uma redução de 24,6% nas vagas para 
trabalhadoras domésticas, que tam-
bém concentram a população negra. Desemprego foi de 15,8% entre pretos e pardos

Com pandemia, desigualdade racial 
no mercado de trabalho bate recorde

DADOS

CONCESSÃO DE LICENÇA DE PRÉVIA 
 
Casa Grande Mineração Ltda, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP), com 
prazo de validade até 11/11/2022, para a extração das substâncias minerais Feldspato e Filito localizado no 
Sítio Caieira, Zona Rural do Município de Santana do Seridó – RN em uma área de 68,01 ha com volume de 
extração de 2.500 m³/mês. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.126/2005. 

 
Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 

Diretor 
 
 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
Francisco Bruno de Souza - FBS Agronegócios, CNPJ N° 29.713.913/0001-37, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a LO – Licença Operacional para Atividade de Armazenamento e Comercialização de Produtos 
Agroquímicos, localizada à Rua José Viana, 79 – Centro, Baraúna-RN CEP: 59.695.000.  

 
Francisco Bruno de Souza 

Diretor 
 

Pedido de Licença Simplificada 
 
Haal Negócios Imobiliários LTDA, CNPJ 26.399.698/0001-53, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, SEMUR, a Licença Simplificada para 
a Construção de Um Condomínio Residencial Multifamiliar com 50 unidades, localizado na Rua Dr 
Ronaldo Maranhão, S/N, Lot. Taborda, Quadra 05, ÁREA02, Nova Esperança, Parnamirim/RN, CEP 
59.144-040. 

Leôncio Luiz de Carvalho 
Sócio Administrador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

01 - ADJUDICO Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de tampas em 
concreto (para caixas d'água) e pequenos serviços em diversos prédios públicos no 
Município de Jardim do Seridó/RN. A Empresa – A A J ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 38.027.455/0001-73, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 
47.169,80 (Quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). 
02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preços nº 001/2020 
com início 20 de Fevereiro de 2020, realizada em 28 de Setembro de 2020 (segunda-feira), nos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação 
supramencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente. 
03. DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa. 

Jardim do Seridó/RN, em 20 de novembro de 2020.
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA   DE OPERAÇÃO 
 

POSTO FREI DAMIÃO LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.547.432/0003-90 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de nº 2020-153114/TEC/RLO-0798, com validade de 19/11/2026 para uma Revenda 
de Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 75 m3 , Localizado na  Praça Conde 
Matarazzo, 57 – Centro – Assú - RN 

 
HUGO NOBRE CABRAL 

Sócio Proprietário. 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO –LRO 
 

R. RAUEN FILHO – ME - POUSADA OASIS, inscrito sob CNPJ 70.044.797/0001-04, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – 
a Licença de regularização de Operação - LRO para um hotel-Pousada, localizado na Av. Baia dos Golfinhos  
nº 672, Praia de Pipa, Tibau do Sul/RN.  

Rubens Rauen Filho 
Proprietário 

 

 
 
 
 
 
 

 

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
      De conformidade com os Artigos 8° e 11° do Estatuto em vigor, ficam convocados todos os Cirurgiões-dentistas 
filiados e no gozo dos seus direitos, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do SOERN, a realizar-se no 
dia 30/11/2020, às 14:00  horas, em primeira chamada e às 14:30 horas, em segunda chamada, na sede do SOERN, 
Avenida Prudente de Morais – 3857, Shopping Natal Sul, Loja nº 57 – Lagoa Nova – Natal/RN. Em decorrência da 
pandemia do Covid-19, tomaremos todas as medidas de segurança (Uso de máscara, álcool em gel e distanciamento 
mínimo entre os presentes). Na ocasião, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos em pauta: 
- Aprovação do balanço financeiro do exercício 2019; 
- Aprovação da proposta orçamentária para o exercício 2021; 
- Valor da Contribuição Associativa para 2021; 
- Valor da Contribuição Sindical para 2021;  
- Outros assuntos de interesse da categoria. 

Natal/RN, 23 de novembro de 2020. 
 

      
 

 Ivan Tavares de Farias Júnior 
       Presidente do SOERN 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação de Sistema de Injeção de Água de Pajeú para 16 (dezesseis) poços injetores de 
códigos PJ-0012-RN; PJ-0014-RN; PJ-0015-RN; PJ-0016-RN; PJ-0018-RN; PJ-0023-RN; PJ-0025-RN; PJ-0037-RN; 
PJ-0038-RN; PJ-0046-RN; SMI-0005-RN; SMI-0008-RN; SMI-0009-RN; SMI-0010-RN; SMI-0014-RN; SMI-0015-RN, 
localizados no Campo de Produção de Pajeú, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço de petróleo com o código 7-RFQ-0050-DRN-A, localizado no 
Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 02 (duas) linhas de surgências para poços petrolíferos de códigos 7-BR-
0012-RN e 7-BR-0046-RN, localizados no Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 3-RC-0007-RN, localizados no Campo 
de Produção de Rio do Carmo, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BE-0031-RN, localizados 
no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero com código 7-BE-
0031-RN, localizado no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero com código 7-BE-0031-RN, localizados no Campo 
de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) oleoduto UPN/ET-B com 10” x 43,22 km, localizados no Campo 
de Produção de Upanema, município de Upanema-RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 
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A cobrança dos reajustes anual e 
por faixa etária dos planos de 
saúde, suspensa desde agosto, 

por causa da pandemia de covid-19, 
será paga em 12 meses, a partir de 
janeiro. A Diretoria Colegiada (Dicol) 
da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) determinou ainda que 
as operadoras esclareçam os valores 
cobrados nos boletos a partir de janei-
ro de 2021.

A Dicol definiu também os re-
ajustes máximos que poderão ser 
cobrados para os planos individuais 
regulamentados, que são os contra-
tados a partir de 2 de janeiro de 1999, 
ou adaptados à Lei nº 9.656/98, e para 
os planos anteriores a essa legislação, 
que têm o reajuste regulamentado por 
termos de compromisso. “A decisão re-
lativa ao teto autorizado para reajuste 

dos planos individuais será publicada 
no Diário Oficial da União, mas sua 
aplicação permanece suspensa até ja-
neiro de 2021, conforme Comunicado 
nº 85 da ANS.”

A suspensão dos reajustes foi de-
cidida em reunião realizada no dia 21 
de agosto deste ano, diante de um ce-
nário de dificuldades para o consumi-
dor em função da retração econômica 
causada pela pandemia e do cenário 
de redução de uso dos serviços de saú-
de no período. 

De acordo com a ANS, a suspensão 
do aumento alcançou 20,2 milhões 
de beneficiários, no caso do reajuste 
anual por variação de custos, que re-
presentam 51% do total de beneficiá-
rios em planos de assistência médica 
regulamentados sujeitos a esse tipo de 
reajuste.

Reajustes de planos de 
saúde voltam a ser pagos 
em janeiro de 2021
SAÚDE | Suspensão dos reajustes foi decidida em agosto deste ano diante do cenário de dificuldades para o 
consumidor em função da retração econômica causada pela pandemia e de redução de uso dos serviços

Reajuste será dividido em 12 meses

DIVULGAÇÃO

PRECONCEITOIGAPÓ

Negros são 79,1% das víti-
mas de intervenções policiais 
que resultam em morte, de 
acordo com o infográfico sobre 
“Violência e Desigualdade Ra-
cial no Brasil”, elaborado pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e divulgado nesta sexta-
-feira 20, data que marca o Dia 
da Consciência Negra.

Os números dizem respei-
to às mortes ocorridas no ano 
de 2019 em todo o país. Neste 
período, 35.543 pessoas pretas 
foram mortas, o equivalente ao 
Estádio do Pacaembu (SP) qua-
se em sua capacidade total de 
ocupação.

Mais da metade da popu-
lação brasileira é de pessoas 
autodeclaradas negras (56,7%) 
e esse número pode ser ainda 
maior considerando os que não 
se declaram como tais. Mas, 
ainda assim, o grupo tido como 
“minoria social” é mais vulnerá-
vel às violências que resultam 
em morte.

Na noite desta quinta-feira 
(19), João Alberto Silveira Frei-
tas, homem negro de 40 anos, 
foi espancando e morto por 
dois homens brancos em uma 
unidade da rede de supermer-
cados Carrefour em Porto Ale-
gre (RS). Os agressores são um 
segurança e um PM temporário.

O fato não é isolado. Gui-
lherme Guedes, de 15 anos foi 
sequestrado, torturado e as-
sassinado com ao menos dois 
tiros na cabeça, em São Paulo 
(SP). Os acusados pelo crime 
são um sargento da Polícia Mi-
litar e um ex-PM que prestavam 
serviço de segurança particular, 
de acordo com investigações da 
Polícia Civil.

Outro exemplo foi o que 
aconteceu em uma unidade do 
supermercado Extra, do GPA 
(Grupo Pão de Açúcar), no Rio 
de Janeiro (RJ), em fevereiro do 
ano passado. Pedro Gonzaga, 
um jovem negro de 19 anos, foi 
imobilizado e morto por um 
segurança.

Quando o recorte de gênero 
é feito, a desigualdade fica ainda 
mais evidente. Das mulheres 
vítimas de feminicídio em 2019, 
66,6% são negras. Pessoas ne-
gras têm 2,7 mais chances de 
morrerem vítimas de homicí-
dio.

No momento do parto, a re-
alidade não muda. Das vítimas 
de mortalidade materna 60% 
são negras. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, somente 
27% das mulheres negras tive-
ram acompanhamento durante 
o parto, enquanto que entre as 
não negras esse número é de 
46%.

A Secretaria de Saúde de 
Natal (SMS), em parceria com 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS), oferece até o dia 27 de 
novembro exames gratuitos de 
mamografia para as morado-
ras da zona Norte de Natal. A 
unidade móvel de mamografia 
inicia as atividades nesta se-
gunda-feira 23. 

A estrutura vai ficar esta-
cionada na Escola Estadual 
Potiguassu, na Praça São Vi-
cente de Paula, localizada no 
Igapó. O serviço será feito das 
7h30 às 16h30. 

Mulheres acima de 40 anos 
podem procurar o local apre-
sentando RG, CPF, Cartão do 
SUS e comprovante de residên-
cia. Não necessita de exame de 
requisição para receber o aten-
dimento.

O câncer de mama tem 
cura se detectado a tempo. Por 
isso, o diagnóstico precoce é 
tão importante para o êxito no 
tratamento. 

Os exames retornaram 
mesmo na pandemia do novo 
coronavírus, mas estão sendo 
adotadas todas as medidas pro-
tetivas necessárias para garan-
tir a segurança das pacientes e 
dos profissionais, minimizando 
assim os riscos de contamina-
ção pela covid-19.

O câncer de mama é uma 
doença causada pela multipli-
cação de células anormais da 
mama, que formam um tumor. 
Há vários tipos de câncer de 
mama. Alguns tipos têm desen-
volvimento rápido enquanto 
outros são mais lentos.

A idade é um dos mais im-
portantes fatores de risco para 
a doença (cerca de quatro em 
cada cinco casos ocorrem após 
os 50 anos). Outros fatores que 
aumentam o risco da doença 
são fatores ambientais e com-
portamentais, Fatores da his-
tória reprodutiva e hormonal e 
Fatores genéticos e hereditários.

Em grande parte dos ca-
sos, o câncer de mama quando 
detectado em fases iniciais há 
mais chances de tratamento e 
cura. Todas as mulheres, inde-
pendentemente da idade, po-
dem conhecer seu corpo para 
saber o que é e o que não é nor-
mal em suas mamas. A maior 
parte dos cânceres de mama é 
descoberta pelas próprias mu-
lheres.

Para mulheres entre 50 e 69 
anos, a indicação do Ministério 
da Saúde é que a mamografia 
de rastreamento seja realizada 
a cada dois anos. Esse exame 
pode ajudar a identificar o cân-
cer antes do surgimento dos 
sintomas.

NEGROS SÃO 79% 
DAS VÍTIMAS DE 
MORTES CAUSADAS 
POR AÇÕES POLICIAIS

MUTIRÃO DE 
MAMOGRAFIA 
ACONTECE ATÉ  27 DE 
NOVEMBRO

OBRAS 

LAZER | Em obras desde julho, a Praça Aristófanes Fernandes, conhecida como Praça das Flores, situada no bairro de Petrópolis, na 
zona Leste de Natal, deve estar pronta até o final de dezembro, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) da 
Prefeitura de Natal. O equipamento foi demolido pela Prefeitura e está sendo totalmente reconstruído pela Semsur. Entre as ações que 
estão realizadas estão a modernização de toda a iluminação do espaço, com a implantação de luminárias de LED de alta potência, 
reconstrução de todo o passeio, além de recomposição do paisagismo.  Além disso, a Semsur está construindo novos boxes para os 
antigos permissionários, serão 4 boxes. Segundo a Semsur, a estrutura será mais moderna e acessível, o que permitirá a melhoria do 
fluxo de pessoas na praça. A empresa executora da obra é a Avançar Construções e Incorporação.

Praça das Flores será reaberta em dezembro

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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CEDIDA

REPRESENTATIVIDADE  | Thabatta Pimenta teve 267 votos e vai ocupar 
uma das nove cadeiras na Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. 

Ela prometeu que vai usar o futuro mandato para lutar pelas minorias

NATHALLYA MACEDO  

“E sse arco-íris vai viver e 
fazer com que as pessoas 
aprendam a conviver”. É 

com essa convicção que Thabatta 
Pimenta comemora uma vitória 
histórica para a comunidade 
LGBTQIA+. Ela se tornou a primeira 
mulher trans eleita vereadora no 
Rio Grande do Norte nas eleições 
municipais 2020. Concorrendo pelo 
Pros, Thabatta recebeu 267 votos e 
vai ocupar uma das nove vagas na 
Câmara de Carnaúba dos Dantas. A 
vitória foi repercutida nacionalmente 
nos últimos dias.    

Thabatta tem 28 anos e trabalha 
como locutora em uma rádio local 
há pouco mais de uma década. 

“Recebi esse espaço há 11 anos e sou 
muito grata. Sempre digo que nós 
só precisamos de oportunidades 
para sair de lugares marginalizados. 
Podemos ser vereadoras, médicas, 
professoras”, contou ela, em entrevista 
ao Agora RN.  

A jovem sempre soube que era 
mulher e contou com o apoio da 
família, porém, os episódios de 
preconceito foram constantes fora 
de casa. Por ser uma pessoa trans, 
ela foi bastante perseguida durante 
a campanha eleitoral. “Sofri muito, 
mas já passei por tanta coisa nessa 
vida que esses ataques só me deram 
mais força para continuar. Mostrei 
que sou capaz de fazer a diferença e 
Carnaúba deu a resposta, um voto 
de confiança”. 

Além da luta pelos direitos da 
comunidade LGBTQIA+, Thabat-
ta pretende lutar pela inclusão das 
pessoas com deficiência. “Meu ir-
mão Ryan tem paralisia cerebral e 
não merece ser excluído. Ele foi o 
principal motivador dessa minha 
jornada na política. Meus projetos 

MANDATO DE THABATTA 
TAMBÉM LEVARÁ VOZ 
ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

serão pautados em cima desses 
assuntos e espero que, em breve, 
Carnaúba seja reconhecida pela 
acessibilidade”, disse.  

Em prol da representativida-
de, ela planeja continuar traba-
lhando na área da comunicação e 
vai seguir ocupando a política. “Na 
rádio e nas redes sociais, posso le-
var minha voz para uma grande 
quantidade de aliados. Na políti-
ca, vou lutar com unhas e dentes 
pelas minorias. Serei transparente 
e contarei a todos tudo que acon-
tecer na Câmara. As pessoas já 

querem que eu seja candidata a 
deputada, mas meu desejo é co-
meçar ajudando a minha cidade”.   

Grata pelo resultado nas ur-
nas e ansiosa pelas conquistas que 
ainda estão por vir, Thabatta deixa 
uma mensagem direcionada à po-
pulação LGBTQIA+: “A vitória não 
é só minha, é de todos. Ainda va-
mos levar muitos ‘nãos’ ao longo 
da vida, mas temos que erguer a 
cabeça diariamente. Acredito que 
vamos dominar o mundo. Vamos 
à luta porque não nos calarão. 
Agora é nossa vez!”.   

Thabatta Pimenta tem 28 anos e trabalha em uma rádio como locutora. Ela promete que o futuro mandato será marcado pela representatividade 

PRIMEIRA VOZ 
TRANS DO RN 



por Simone Silva, interina - simonesilvarn1@gmail.com

APLAUSOS 
Na última sexta-feira, 

Dia da Consciência Negra, a 
governadora Fátima Bezerra 
teve uma iniciativa que merece 
aplausos: dar posse ao Conselho 
Estadual de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial – 
para o biênio 2020-2022.

DIREITOS 
De acordo com a 

governadora, o papel dos 
empossados conselheiros do 
Conseppir é “acompanhar a 
formulação e execução de ações 
governamentais relacionadas 
com a defesa dos direitos das 
comunidades historicamente 
discriminadas”.

CAMPANHA NOVA 
Além disso, ainda na sexta, 

Fátima Bezerra também deu 
início à campanha “16 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres”. 

INDIGNAÇÃO
Falando nisso, parlamentares 

do RN repudiaram o assassinato 
de um homem negro no 
supermercado Carrefour em 
Porto Alegre, na quinta-feira 
passada, um dia antes do Dia da 
Consciência Negra. 

Natália Bonavides classi� cou 
o fato como “mais uma 
brutalidade racista no Brasil”. 
“Começamos 20 de novembro 
com muita indignação”, disse a 
parlamentar federal do PT.

CARO DEMAIS
O deputado estadual 

Hermano Morais (PSB) não 
está achando justo o valor 
cobrado pelo estacionamento do 
aeroporto de São Gonçalo para 
quem precisa deixar o veículo 
no local. E quer que o governo 
faça um estudo para avaliar a 
possibilidade de reduzir o que é 
cobrado. 

TEMPO DE MENOS 
A outra possibilidade, 

segundo o parlamentar, seria 
ampliar o tempo mínimo de 
permanência de carros no 
estacionamento do aeroporto. 
“É inviável a cobrança de R$ 15. 
O tempo de tolerância de 15 
minutos é impossível”, disse. 

PÓS-ELEIÇÃO 
Eleito prefeito de Mossoró, 

o deputado estadual Allyson 
Bezerra precisou suspender a 
sua agenda presencial na última 
sexta após receber o exame 
positivo de Covid-19. “Apresento 
sintomas leves e estou em total 
isolamento”, escreveu em seu 
Twitter. O parlamentar garantiu, 
no entanto, que manterá a 
agenda de trabalho de forma 
remota. 

RESULTADO 
Após o anúncio feito por Allyson, 

vários memessurgiram nas redes 
sociais, mostrando o futuro prefeito 
em meio a multidões e sem máscara 
no domingo em que foi eleito e a 
imagem da mensagem escrita por 
ele contando que está infectado. 

LENTIDÃO 
O vereador reeleito em Natal 

Felipe Alves (PDT) fez uma reclamação 
pública contra a Unimed em seu 
per� l no Twitter na última sexta-feira, 
quando disse ser “inconcebível a 
lentidão com que são processadas 
as autorizações para exames de alta 
prioridade”. “Tempo de resposta 
superior a dez dias é desrespeito e 
agressão ao usuário”, a� rmou. 

HOMENAGEM MERECIDA 
Na Assembleia Legislativa, o Dia 

do Empreendedorismo Feminino, 
celebrado mundialmente em 19 de 
novembro, foi registrado em plenário 
pela deputada Cristiane Dantas 
(Solidariedade). A data, criada pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 2014, celebra a mulher 
empreendedora e o seu impacto 
na economia. ”É uma data muito 
importante e mais um incentivo e 
valorização das mulheres que cada 
vez mais estão ganhando espaço no 
mundo dos negócios”, destacou.

ADMIRADO 
O escritório de advocacia 

mais admirado do Rio Grande do 
Norte é o RRC. A escolha foi feita 
na nova edição do anuário Análise 
Advocacia 500. Esse é o terceiro ano 
consecutivo que o escritório alcança 
a liderança do ranking. 

EQUIPE 
Dirigido pelos sócios César Rocha, 

José Rossiter, Wlademir Capistrano, 
Leonardo Dias e Abraão Lopes, o RRC 
também chegou, na publicação 2020, 
ao terceiro lugar no Brasil na categoria 
petróleo e gás. Entre os advogados, 
Abraão Lopes, que integra o RRC, foi 
escolhido o mais admirado do Rio 
Grande do Norte. 

ESCONDIDOS 
O Palácio do Planalto usou 

dinheiro público para monitorar 
redes sociais de parlamentares 
e jornalistas, de acordo com 
informações da revista Época. O 
objetivo seria municiar órgãos do 
governo com informações sobre 
os comportamentos digitais de 
políticos e da imprensa.  

POR TRÁS CORTINAS 
A revista teve acesso a 

relatórios encomendados pela 
Segov (Secretaria de Governo) 
e pela Secom (Secretaria de 
Comunicação), de fevereiro a abril 
de 2020. Esses documentos teriam 
sido classi� cados como sigilosos. 
A Época entrou em contato com a 
Secom, que se recusou a explicar. 

 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>>Covid-19: O Brasil aplicou 

até agora apenas 20% dos testes 
prometidos, segundo a imprensa 
nacional. Desde setembro, 
a quantidade de exames 
moleculares — do tipo PCR, 
adequados para fazer diagnóstico 
— realizados por mês na rede 
pública está em queda. 

é republicano. Biden venceu por 
cerca de 14 mil votos”. 

>>>E o ministro Ricardo Salles 
que nomeou para o Ibama da Bahia 
o sócio de uma empresa imobiliária 
que atua na oferta de imóveis de 
luxo no litoral da Bahia, cancelou 
atos da própria equipe e liberou 
obras de um resort de luxo?! 

>>>Do jornalista e 
correspondente internacional 
Guga Chacra, sobre eleições nos 
EUA: “Recontagem na Georgia 
teve o mesmo resultado do 
apurado anteriormente, segundo o 
secretário de Estado estadual, que 
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A vereadora reeleita em Natal pelo 
PCdoB Júlia Arruda recebeu visita 
de “parabéns” do vice-governador 

Antenor Roberto, presidente do Comitê 
Estadual do PCdoB-RN

Procuradora da República Cibele Benevides 
na Governadoria para tratar sobre força-tarefa 
para fiscalizar orla de Pipa após tragédia que 
vitimou família

Sheila Morais foi festejar Thacy Flor, 
que recebeu família e amigos na sexta para comemorar o niver
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Devido a Covid da Mariana 
Godoy, não haverá “Melhor 
Agora”, nesta segunda-feira, 

na Band...No horário, 22h45, 
será exibido “Largados e 

Pelados”Com a aquisição de 
alguns eventos, a demanda do 
BandSports aumentou...Daí 
se entender como necessária 
a contratação de um gerente 
para auxiliar nos trabalhos...

Henrique Bonfi m foi contratado 
para as funções...Alguns, no 
entanto, entendem que alguém 
da casa poderia ser prestigiado. 
Na Rede TV!, as produções de 
programas vão parar no dia 21 
de dezembro. Férias coletivas.

Festa no SBT - Rio!. Os telefones 
da emissora, com problemas há 
semanas, voltaram a funcionar.
Muito bom o serviço da Disney+. 

Chegou como um dos melhores 
e com catálogo que atende a 

todos.A Band tirou da Globo 
as transmissões da Stock Car e 

acertou um contrato de 5 anos com 
a categoria. 

As perguntas ainda sem respostas nas mudanças da Globo

O anúncio da saída de Carlos 
Henrique Schroder, que vinha 
exercendo o cargo de diretor de 
Entretenimento e também o de 
diretor-executivo de Criação e 
Produção de Conteúdo, ainda 
deixou em aberto algumas questões 
na estrutura da Globo.

Por exemplo, com quem � cará 
a direção executiva de Criação e 

Produção de Conteúdo, cargo que 
Schroder também vinha ocupando? 
Ou quem será designado para a 
direção de produção, função que 
até agora Ricardo Waddington 
desempenhava?

São posições que � caram 
em aberto. Conforme o 
comunicado, Waddington assume 
o Entretenimento, enquanto Ali 

Kamel e Renato Ribeiro seguem 
com o Jornalismo e Esporte, 
respectivamente.

Tem outra: internamente, 
Ricardo Waddington também era 
visto como sucessor natural de 
Silvio de Abreu no comando da 
Teledramaturgia: novelas e séries. 
E agora, como será? Ou quem 
será?

PAUSA
Os atores de “Amor Sem Igual” 
convidados para as diferentes fases 
de “Gênesis”, próxima produção 
bíblica da Record, só devem 
começar a gravar entre dezembro 
e janeiro. No caso, Dani Moreno, 
Miguel Coelho, Bárbara França, 
Thiago Rodrigues, entre outros.    

AINDA NÃO
Cerca de 80% das empresas 

da Newco já deixaram o prédio 
do Grupo Bandeirantes, no 
Morumbi, e passaram a ocupar 
novas instalações na rua 
Tabapuã. 

Mas a mudança completa 
não vai acontecer até o � nal do 
ano, como se planejou.

 
DEMORA UM POUCO

Porque ainda existem 
algumas questões a serem 
resolvidas, inclusive de 
ordem técnica, os estúdios 
do BandSports, Terra Viva e 
AgroMais continuam operando 
do Morumbi. E não devem sair 
antes de fevereiro ou março.

NOVA ORDEM
Nos bastidores da ESPN e 

Fox Sports se dá como certo que 
a Disney, dona de tudo, passará 
a exigir exclusividade absoluta 
dos seus contratados a partir das 
próximas renovações. 

Isto inclui blogs, programas 
de rádio, YouTube, en� m 
qualquer outro trabalho na 
internet ou fora dela.

DESOBEDIÊNCIA
O esvaziamento do Fox 

Sports, entre programas e pessoal, 
levanta questões muito sérias. Por 
exemplo: como � ca a decisão do 
Cade que aprovou a fusão com a 
ESPN? A manutenção dos canais? 
A manutenção dos produtos e 
programas? 

A prática tem mostrado tudo 
diferente. Que não está havendo 
esta obediência.

 TROCA NA PAN
Adriana Reid é a nova âncora 

do “Jornal da Manhã” na Jovem 
Pan. Kallina Sabino, na volta das 
férias, sexta-feira, foi informada 
que não era mais a titular.

ESCRITA
Um dos objetivos de Fernanda 

Torres na Globo é o de também se 
� xar como roteirista. 

O especial “Gilda, Lúcia e o 
Bode”, no ar dia 25 de dezembro, 
em que também atua ao lado da 
mãe Fernanda Montenegro, já traz 
esse seu outro lado. 

É a sequência de “Amor e 
Sorte”, que as duas apresentaram 
em setembro.

HORÓSCOPO

Viajar será tudo de bom e trará chances para o amor. 
Amplie o projeto de vida e embarque em novas 
experiências. Ganhos serão maiores do que perdas 
nesta época de mudanças e de maior abertura social. 
Desapegue de valores e papéis obsoletos. 

Comunicações claras e empatia favorecerão novos 
relacionamentos. Troque mensagens, circule e amplie a 
presença on-line. Com Lua em seu signo, seu charme, 
elegância e beleza estarão em destaque. Aproveite 
também para manter cuidados estéticos.

Curta as delícias da intimidade neste sábado. Clima 
quente no amor, com cumplicidade e sedução. Troque 
confi dências e revele encantos. Uma relação em confl ito 
poderá ser rompida ou renovada neste fi m de semana. 
Mude a energia e elimine rivalidades. 

Ceda à preguiça, durma mais e não assuma 
compromisso com hora marcada. Aproveite este 
sábado para se agradar e fi car de bem com a vida. 
Perspectivas positivas na área fi nanceira inspirarão 
novos projetos.

Curta momentos de liberdade e o prazer de cada 
instante. Sábado gostoso para cuidar do corpo, praticar 
esporte e arejar a cabeça. Quebre a rotina com atividades 
diferentes, em ótima companhia. Amizades motivadoras 
e sintonia total no amor manterão o astral em alta. 

Sol, Vênus e Júpiter em seu signo garantirão clima 
animado, autoconfi ança e motivação. Brilhe e contagie 
a todos com seu humor, alto-astral e simpatia. O 
orçamento anda apertado e não permitirá extravagâncias 
por enquanto. Respeite limites e prioridades. 

Planejamento de trabalho e de viagem cobrarão 
decisões neste sábado. Comece o dia com caminhada no 
parque ou treino na academia e garanta boa disposição. 
Aproveite também para eliminar pendências e dar um 
toque pessoal na decoração dos espaços. 

Preocupações com a família e o futuro interferirão nos 
planos e decisões. Busque respostas dentro de você. 
Amigos darão boas dicas para curtir um dia agradável 
e relaxante. Descubra lugares bonitos e originais. Valerá 
conferir exposições de arte e ouvir boa música.

Sábado animado na companhia dos fi lhos ou do par. 
Conversas leves, programação divertida e planos de 
viagem alegrarão o coração. Entusiasmo e prazer 
estarão de volta. Conte também com a criatividade 
pessoal e curta as coisas boas da vida. 

Espante os medos com fé e ótimas companhias. Vida 
social agradável, amizades infl uentes e boas perspectivas 
para o futuro desenharão cenário positivo. Você não terá 
nada do que reclamar. Valerá mudar fi losofi as e dar mais 
sabor à vida com aventuras e prazeres. 

Renove conceitos e descubra novidades. Informações 
instigantes merecerão pesquisa atenta. Você poderá 
mudar de opinião sobre um assunto polêmico, encontrar 
soluções e vencer um desafi o pessoal. Imprevisto e 
surpresa numa viagem. 

Sorte no dinheiro e no amor. Júpiter e Vênus sinalizarão 
futuro atraente e promissor. Oportunidades virão ao 
encontro dos sonhos e chegarão de maneira totalmente 
inesperada, numa viagem ou num evento familiar. A vida 
mudará com os acontecimentos deste fi m de semana. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

VINICIUS MOCHIZUKI/INSTAGRAM
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ESPORTE | Por conta da pandemia da Covid-19, que modificou o calendário de eventos esportivos em 2020, 
os esportistas potiguares alteraram os planos de preparação de olho nos Jogos Olímpicos do Japão

HELLINY FRANÇA

O s Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos de Tóquio, no Japão, foram 
adiados de 2020 para 2021 

devido à pandemia do novo corona-
vírus, afetando completamente o pla-
nejamento que os candidatos a vagas 
na competição haviam feito. Treinos 
precisaram ser repensados, cronogra-
mas ajustados, e, em meio a tudo isso, 
atletas e paratletas potiguares se esfor-
çam, se adaptam e se preparam para as 
competições que podem trazer a tão 
sonhada vaga para o principal evento 
esportivo do planeta. 

Por enquanto o Rio Grande do 
Norte conta com um potiguar na briga 
pela medalha de ouro, Italo Ferreira é 
um dos dois representantes do Brasil 
no surfe. As Olimpíadas acontecem 
de 23 de julho de 2021 a 8 de agosto, já 
as Paralímpiadas começam dia 24 de 
agosto terminando em 5 de setembro.

O potiguar Flávio Gustavo é atu-
almente o 5° homem mais rápido do 
país, marca alcançada após participar 
do Troféu Brasil em 2019, o atleta com-
pete nas categorias 100m rasos e 200m 
rasos do atletismo. Ainda no ano pas-
sado, ele participou da prova 4x100m 
no Mundial de Atletismo no Catar 
ano passado, alcançando a 4ª coloca-
ção. Flávio está na lista de velocistas 
pré-convocados para as Olimpíadas 
de Tóquio e teve que se adaptar para 
manter os treinos de alto rendimento 
durante a quarentena. 

“Eu tive que me adaptar para não 
perder toda a preparação que vinha 
fazendo desde outubro do ano pas-
sado, tive que fazer alguns treinos em 
casa. Desde agosto eu consegui voltar 
às pistas e academias e tem dado tudo 
certo”, disse o velocista.

Flávio se prepara ainda para o Tro-
féus Brasil desse ano que acontece em 
São Paulo em dezembro, as competi-
ções internacionais foram canceladas, 
então essa competição pode ajudar o 
atleta a conseguir o rankeamento ne-
cessário para conquistar a vaga para os 
Jogos de Tóquio. 

“Tem tudo para dar certo, estou 
buscando competir as provas individu-
ais, estamos trabalhando forte pra isso, 
mas se não der certo tem o revezamen-
to 4x100m, onde eu também poderei 

competir pelo Brasil e representá-lo 
nas Olimpíadas”, disse Flávio.

Infelizmente por falta de apoio no 
estado, Flávio não representa o RN, 
atualmente ele compete pelo Mara-
nhão, essa é a realidade da também 
velocista Jully Ferreira, que representa 
o Paraná, ela compete pelas categorias 
800m e 1500m. 

A atleta coleciona títulos como 
o de bicampeã brasileira, campeã do 
Grand Prix Internacional de Atletismo, 
além de ser recordista e pentacampeã 
Norte-Nordeste e como todo atleta, 
July sonha em participar das Olimpía-
das. Atualmente ela está em São Paulo, 
onde seguia uma rotina de treino que 
acabou sendo alterada.

“Como nunca estive em um Jogos 
Olímpicos, só de estar lá seria um so-
nho”, afirma Jully.

Sobre como a pandemia afetou sua 
preparação a atleta contou sobre as 
adaptações necessárias para continu-
ar mantendo o condicionamento físico 
nesse período.

“A pandemia afetou de modo ge-
ral a minha rotina de treino, pois aqui 
em São Paulo tudo estava fechado, 
parques, praças, pistas e não me senti 
confortável em sair na rua no início, 
fiquei 3 meses totalmente isolada, não 
conseguindo treinar 2 vezes ao no dia”, 
conta a velocista.

Jully também adaptou os treinos 
em casa, montou circuitos e fez exer-
cícios para fortalecer a musculatura. 
Improvisando para não ficar parada, 

atleta usou escadas e o estacionamen-
to do prédio onde mora para os exer-
cícios, materiais como banco e pneu 
também viraram itens de treinos. Após 
os primeiros meses ela começou a sair 
na rua e com algumas restrições voltou 
às pistas. Para a surpresa de July, ela 
descobriu há dois meses que está grá-
vida, a gestação já está no quarto mês, 
mudou a rota, mas os planos continu-
am os mesmos, a ideia é continuar trei-
nando com todos os devidos cuidados 
com a gestação e voltar aos treinos 40 
dias após o parto, a tempo de competir 
e conseguir o índice exigido pela Con-
federação Nacional e Internacional de 
Atletismo.

“Na minha opinião a vida de atle-
ta é passageira e curta, não podemos 
nos privar de viver alguns momentos 
tão importantes como esse, apenas 
darei uma pausa, logo estarei de volta  
e acredito que melhor que estava, pois 
fisiologicamente falando a atleta após 
ser mãe tem tudo para voltar em me-
lhor forma. Então meus planos apenas 
deram uma pausa, pois meu desejo é 
voltar aos treinos 40 dias após o parto 
e as competições 2 ou 3 meses depois”, 
relatou a atleta.

Outro competidor do atletismo é 
Cláudio dos Santos, ele compete na 
marcha atlética, e conta que ficou 3 
meses sem treinar no início da pande-
mia, um momento difícil para o atleta, 
que voltou a rotina aos poucos nos 
meses seguintes e agora visa fazer uma 
boa marca no Troféu Brasil. 

“No início fiquei parado, depois 
voltei a treinar lentamente com cami-
nhadas e depois corridas leves, esse 
momento foi muito ruim, pois fiquei 
entediado, sem ânimo, sem motiva-
ção para voltar ao treinamento. Agora 
estou voltando aos treinos tentando 
recuperar a forma física e conseguir 
quem sabe fazer uma boa marca no 
Troféu Brasil”, relatou Cláudio.

O atleta que representa o RN, disse 
que faltam 2 ou 3 competições para 
conseguir o índice necessário para al-
cançar a vaga nas Olimpíadas. Cláudio 
já foi campeão 11 vezes da Copa Brasil 
de Marcha Atlética 50km, é recordista 
Sul-americano nos 50.000m (pista), 
além de ter sido o 7° colocado nos Jo-
gos Pan-americanos do Rio de Janeiro 
em 2007. 

ATLETAS E PARATLETAS
DO RN TRAÇAM 
CAMINHO RUMO 
AOS JOGOS DE TÓQUIO  

Eu tive que me adaptar 
para não perder toda a 
preparação que vinha 
fazendo desde outubro do 
ano passado, tive que fazer 
alguns treinos em casa. 
Desde agosto eu consegui 
voltar às pistas”

“
FLÁVIO GUSTAVO
ATLETA

VELOCISTA
Potiguar Flávio Gustavo é 
atualmente o 5° homem 
mais rápido do país, 
marca alcançada após 
participar do Troféu Brasil 
em 2019

No dia 24 de agosto começam 
as Paralímpiadas, os potiguares 
também estão na briga por vagas 
na competição. Júnior França é 
atleta do parahalterofilismo e 
integra a seleção brasileira, ele 
conta que a pandemia afetou 
bruscamente a rotina e o ritmo de 
treinamento.

“No início da quarentena foi 
difícil, parou tudo, a gente não 
sabia o que estava acontecendo 
ainda, nem a magnitude do que 
iria acontecer, mas depois fui 
tentando fazer exercícios em casa 
mesmo pra não ficar parado, tive 
que fazer algumas adaptações”, 
conta o paratleta.

Júnior já conseguiu voltar a 
rotina com algumas restrições, 
como a quantidade de atletas nos 
locais de treinamento, o distancia-

PREPARAÇÃO DOS 
ATLETAS PARALÍMPICOS 
FOI PREJUDICADA PELA 
PANDEMIA 

mento e a higienização dos equi-
pamentos após o uso

Antes da pandemia, em feve-
reiro, o potiguar venceu a etapa da 
Copa do Mundo de Halterofilismo 
disputada em Abuja, capital da Ni-
géria. O paratleta que compete na 
categoria até 49kg, levantou 145kg 
em sua segunda tentativa. O pa-
rahalterofilista está bem perto de 
conseguir a vaga para os Jogos de 
Tóquio, apenas uma competição 
internacional o separa do evento 
no Japão. “Estou há uma casa de 
Tóquio, eu preciso participar de 
um evento internacional, preciso 
fazer uma marca que já tenho a 
nível geral, mas o ranking específi-
co para as Olimpíadas eu sou o 9° 
e é necessário que eu esteja entre 
os 8 melhores. Mas estou muito 
confiante”, disse Júnior.

O paratleta é o 8° no ranking 
geral da categoria, e participando 
de mais uma competição e al-
cançando a marca que ele já fez 
anteriormente, ele passa para o 6° 
lugar do ranking mundial e con-
quista a vaga nas Paralímpiadas.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Paratlelta Júnior França venceu a etapa da Copa do Mundo de Halterofilismo em fevereiro


